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1. Питање 

• Закон о заштити конкуренције забрањује: 
a) Фиксирање цена 
b) Договорено додељивање или поделу купаца 

или продајних територија од стране 
конкурентских предузећа на тржишту 

c) Оба одговора су тачна 
 

 
(Један тачан одговор) 



2. Питање 

• Присуствовали сте састанку удружења компанија из Ваше привредне 
гране. Током коктела у оближњем бару представник конкурентске 
компаније Вам саопштава да његова компанија планира да прекине 
доскорашњу праксу понуде агресивних снижења. 

a) Ово је дозвољено ако је Ваш адвокат у бару. 
b) Ово је дозвољено ако разговор није формализован на папиру. 
c) Не бисте смели да кажете ништа што указује на договарање. 
d) Требало би одмах да напустите бар. 
e) Трабало би да нагласите саговорнику да не можете да учествујете у 

таквим дискусијама и уколико он настави да напустите бар. 
f) Трабало би да устанете, одбијете да учествујета а потом ударите 

саговорника песницом како бисте дали на значају Вашем одбијању. 
g) Требало би да кажете да је супротно пословној политици Ваше компаније 

да са конкурентима расправљате о ценама, али да ћете добијену 
информацију проследити даље. 

(Један тачан одговор.) 
 



3. Питање 

• Од надређених сте добили задатак да нађете информацију о 
конкурентским ценама на основу информација доступних на тржишту. 
Које од следећих метода бисте применили. 

a) Позиваћете редом све конкуренте и постављати им питања о ценама. 
b) Позиваћете само оне представнике конкурентских компанија са којима 

имате добар приватни контакт и од њих тражити информације у вези са 
ценама. 

c) Прикупићете информације од купаца и онда их проверити тако што ћете 
позвати представнике конкурентских компанија. 

d) Замолићете пријатеља који је „вешт са рачунарима“ да ухакује рачунарски 
систем конкурентске компаније и добави Вам њихову ценовну стратегију. 

e) Купићете податке од агенције за истраживање тржишта. 
 

(Један тачан одговор) 



4. Питање 

• Једна од директорки открила је документ који показује да је 
један или више запослених били (или је још увек) умешано у 
преговоре о ценама са конкурентским компанијама. Шта би она 
требало да уради? 
a) Да позове ове запослене, похвали њихову иницијативу и повећа 

им плате. 
b) Уништи и запали документ. 
c) Пријави ову ситуацију правном одељењу. 
d) Да позове конкурентне са којима су преговори вођени и пита их 

шта се у ствари тачно дешава. 
 

(Један тачан одговор) 



5. Питање 

• Да ли је ово у складу са правилима конкуренције: 
 

• На тржишту Србије постоје само два произвођача соли. 
Извршни директори ових компанија састају се једном годишње. 
Уз неформално пиће, они се договарају да фиксирају цене 
њихових производа. Такође дискутују и о њиховим 
инвестиционим плановима и развојним могућностима целе 
индустрије. Ове године су одлучили да ућу у преговоре са 
извозником соли из Хрватске, који покушава да уђе на тржиште 
Србије, како би са њим направили договор и избегли 
конкурентску борбу у којој би сви били оштећени. 
 

• (Одговор: ДА или НЕ) 



6. Питање 

• Да ли је ово у складу са правилима конкуренције: 
 

• Произвођач акумулатора „А“, увек шаље свој нови ценовник 
његовог највећем конкуренту „Б“.  Произвођач „Б“ такође чини 
исто и шаље свој нови ценовник конкуренту „А“. Истовремено, 
сваки од конкурената своје нове ценовнике шаље и у различите 
аутомобилске магазине који те ценовнике објављују. 
 

• (Одговор: ДА или НЕ) 



7. Питање 

• Да ли је ово у складу са правилима конкуренције: 
 

• Чланови удружења се састају квартално. На сваком састанку 
највеће компаније најављују колике цене њихових производа се 
могу очекивати у следећем кварталу. Компанија „А“, мали играч 
на тржишту, присуствује састанцима са намером да сазна 
корисне информације из индустријског сектора коме припадају. 
„А“ никада не доставља очекивања кретања цена својих 
производа. Компаније „Б“ и „Ц“ понекад присуствују састанцима. 
Ценовна конкуренција на тржишту на коме послују ове 
компаније је ниска. 
 

• (Одговор: ДА или НЕ) 



Шта је конкуренција? 



Конкуренција је... 

• Ситуација на тржишту у којој продавци производа или услуга 
независно теже да придобију што више купаца како би 
остварили специфичне пословне циљеве ( нпр. профит, 
тржишно учешће и сл.).  

• Покретачки фактор у свим сегментима друштвеног живота 
• Конкурентски ривалитет између учесника на тржишту постоји у 

односу на цене, квалитет, услуге или комбинацију тих али и 
других фактора које купци могу на одређени начин вредновати. 



Комисија за заштиту 
конкуренције 

• Спроводи Закон о заштити конкуренције 
• Подстиче конкуренцију, промовише њен значај 

и њено деловање. 
• Врши едукацију свих заинтересованих страна 

ради подисзања свести о конкурентским 
ефектима и др. 



Историја заштите конкуренције у 
Србији 

• Антимонополски закон 1996. године – Одељење за 
антимонополске послове при Министарству трговине 

• Закон о заштити конкуренције 2005. године 
• Комисија за заштиту конкуренције 2006. године 
• Закон о заштити конкуренције 2009. године 
• Закон о изменама и допунама Закона о заштити 

конкуренције 2013. године 
 



Закон о заштити конкуренције 

• Регулише следећа поља: 
– Рестриктивни споразуми 
– Злоупотреба доминантног положаја 
– Мерџери (Концентрације): Хоризонталне, 

вертикалне и конгломератске концентрације. 



Рестриктивни споразуми 

• Споразуми између учесника на тржишту који имају за циљ или 
последицу значајно ограничавање, нарушавање или 
спречавање, конкуренције. 

• Споразуми могу бити рестриктивни по циљу и/или по ефектима. 
• Рестриктивни споразуми могу бити: 

– Хоризонтални и  
– Вертикални  



Хоризонтални споразум - 
картели 

• Споразуми између конкурената 
– Фиксирање цене  
– договор око других комерцијалних услова 
– Подела тржишта 
– Подала купаца 
– Подела извора снабдевања 
– Договор око учествовања на тендерима 
– Ограничење производње, квоте и друга ограничења 
– Заједнички бојкот 
– Размена информација 

 



Фиксирање цене 

• Забрањено је директано или индиректано договарање око 
фиксирања цена између конкурената. 

• Забрањени договори могу бити договори око уједначених 
продајних цена, минималних продајних цена, циљних продајних 
цена, препоручених продајних цена, будућег повећања цена. 

• Фиксирање цена као забрањена пракса се не односи само на 
цене, већ и на одређене ценовне елементе као што су рабати, 
цене материјала за израду производа, цене додатака и сл. 
 



Хипотетички пример 1 

• Компанија А и компанија В се договоре да не обарају цене једни 
другима и да не продају своје производе испод одређене 
(фиксиране) минималне цене. 



Хипотетички пример 2 

• Компанија А може да се договори са компанијом В да 
истовремено повећају цене својих производа за 10%. 



Случај Малта 

• Регулаторно тело за заштиту конкуренције Малте је 
2004. године открило картел на тржишту 
малопродаје. Антиконкурентска пракса се састојала 
од фиксирања цена и договора око попуста. 
Удружени супермаркети су нудили снижене цене за 
одређени број потрошачких роба током истог 
временског периода. Понуђени попусти су имали за 
циљ да неутралишу сличну промоцију коју је 
покренула друга компанија на тржишту. 
 

• (фиксирање цена и размена информација) 
 



Договор око других 
комерцијалних услова 

• Конкуренти могу ограничити конкуренцију и закључивањем 
споразума о другим комерцијалним условима који се нуде 
купцима. 



Случај Белгија 

• Произвођачи тапета у Белгији су се договорили 
око заједничких комерцијалних услова према 
купцима. Ти услови су се односили на: услове 
испоруке, политику повраћаја робе, дужину 
ролни и сл. 



Подела тржишта 

• Конкуренција може бити ограничена од 
стране конкурената који се договоре да 
поделе тржиште. 
 



Случај Soda Ash 

• Типична забрањена подела тржишта утврђена је од 
стране Европске комисије у предмету Soda Ash у 
којем су се два највећа произвођача договорили да 
ће један опслуживати искључиво тржиште Велике 
Британије и Ирске, а други произвођач ће 
опслуживати искључиво централну Европу. Комисија 
је учеснике у овом картелу казнила са 48 милиона 
ЕУРА. 
 

• (договор о географској подели тржишта) 



Подела купаца 

• Конкуренти могу ограничити конкуренцију 
међусобном поделом купаца. 
 



Случај Луксембург 

• У Луксембургу је откривен картел пивара које 
су се међусобно договориле да не снабдевају 
дистрибутере који су везани за неку од пивара 
из картела уговором о ексклузивној 
дистрибуцији (engl. Single branding agreement). 
 

• (подела купаца) 



Подела извора снабдевања 

• Конкуренти могу поделити тржиште и на основу поделе извора 
снабдевања или договарајући количине које ће сваки конкурент 
да купи од добављача. 
 



Договор око учествовања на тендерима 

• Договор око учествовања на тендерима (engl. Bid rigging) је 
пословна пракса где се конкуренти договарају међусобно о 
начину на који ће сваки понудити своје производе и услуге на 
одређеном тендеру. 



Случај Лифтови 

• Четири велика произвођача (Kone, Schindler, 
Otis и ThyssenKrupp) активна на тржишту 
производње, продаје и сервисирања лифтова, 
договарала су се приликом учешћа на 
тендерима. Договор се састојао у томе да су се 
увек унапред договарали која компанија ће да 
победи на тендеру и остале компаније би увек 
нудиле веће цене. 



Ограничење производње, квоте и 
друга ограничења 

• Договор између конкурената о ограничењу 
производње може се испољити на различите начине: 
– Производне квоте 
– Продајне квоте 
– Неопходност сагласности конкурената за 

проширење обима производње 
– Контрола или ограничење комерцијалних 

инвестиција 
– Договори о индустријским стандардима 



Случај Hofman La Roche  

• Осам компанија је учествовало у осам различитих 
тајних картелских споразума на тржишту 
витаминских производа. Картел је функционисао на 
начин да су учесници договарали цене за различите 
витаминске производе и делили продајне квоте по 
производима и групама производа. Такође су 
установили и интерни систем надзора спровођења 
картелског споразума. Укупна казна у овом случају за 
свих осам компанија износила је 855.2 милиона 
ЕУРА. 

• (продајне квоте и договор о ценама) 



Заједнички бојкот 

• договор између конкурената да одбију сарадњу 
са одређеним  добављачем без оправданог 
разлога, као и договор заједничког 
условљавања набавке производа од одређеног 
или одређених добављача. 



Случај Грчка 

• Грчко тело за заштиту конкуренције је казнило удружење супермаркета 
и неколико његових чланова због учествовања у картелу. Удружење је 
одредило ниво попуста који могу да примјењују добављачи, а који су 
спречавали појединачне малопродајне субјекте да самостално 
испреговарају рабатне услове са својим добављачима и одреде 
малопродајне цијене на основу сопствених оперативних трошкова, 
профита или других параметара који одређују њихову структуру 
капитала. Додатно, удружење је тражило од својих чланица да не 
прихвате ниједну фактуру добављача у којој нису примијењени фиксни 
попусти. Поред тога, седам највећих грчких ланаца је учествовало на 
састанку на коме је од великих добављача захтијевано да не 
снабдијевају њихове конкуренте. Малопродајни субјекти  су претили 
искључивањем производа из продајног асортимана свих добављача 
који не буду сарађивали. 

• (условљавање добављача) 



Размена информација 

• Размена осетљивих информација са конкурентима о 
намераваном будућем понашању у погледу кретања њихових 
цена или произведених и понуђених количина се сматра 
картелом јер таква пракса генерално за циљ има фиксирање 
цена или количина. 



Случај Словенија 

• Словеначко тијело за заштиту конкуренције је 2009. године 
утврдило да су велики малопродајни субјекти  били део система 
тржишта набавке дневних потрошачких производа  преко кога 
су размењивали информације. Наиме, у оквиру система сваки 
малопродајни субјект је захтевао од добављача информацију о 
ценама и промени цена других малопродајних субјеката. У 
истом случају је откривено постојање фиксирања набавних 
цена где су се три највећа малопродајна субјекта  договорила 
да неће добијати боље услове од добављача већ да ће сви 
имати исте набавне услове. 
 

• (размена информација, фиксирање набавних цена) 



Врсте картела 

• Најтежи облици повреде конкуренције 
• Тежи облици картела – увек негативни ефекти (engl. hardcore). 
• Блажи облици картела – поред негативних могу имати и позитивне 

ефекте на конкуренцију: смањење трошкова, повећање ефикасности и 
сл.  

• Експлицинти договори – директни докази 
• Имплицитни договори – индиректни докази: 

– размена информација 
– комуникација о намерама појединачних учесника споразума 
– усклађене пословне активности (на пример повећање цена) 
– паралелно понашање није рационално и тешко би било очекивати да би се 

десило уколико би изостао договор 

 



1. Питање 

• Закон о заштити конкуренције забрањује: 
a) Фиксирање цена 
b) Договорено додељивање или поделу купаца 

или продајних територија од стране 
конкурентских предузећа на тржишту 

c) Оба одговора су тачна 
 

 
(Један тачан одговор) 



1. Питање - одговор 

• Закон о заштити конкуренције забрањује: 
a) Фиксирање цена 
b) Договорено додељивање или поделу купаца 

или продајних територија од стране 
конкурентских предузећа на тржишту 

c) Оба одговора су тачна 
 

 
(Један тачан одговор) 



2. Питање 

• Присуствовали сте састанку удружења компанија из Ваше привредне 
гране. Током коктела у оближњем бару представник конкурентске 
компаније Вам саопштава да његова компанија планира да прекине 
доскорашњу праксу понуде агресивних снижења. 

a) Ово је дозвољено ако је Ваш адвокат у бару. 
b) Ово је дозвољено ако разговор није формализован на папиру. 
c) Не бисте смели да кажете ништа што указује на договарање. 
d) Требало би одмах да напустите бар. 
e) Трабало би да нагласите саговорнику да не можете да учествујете у 

таквим дискусијама и уколико он настави да напустите бар. 
f) Трабало би да устанете, одбијете да учествујета а потом ударите 

саговорника песницом како бисте дали на значају Вашем одбијању. 
g) Требало би да кажете да је супротно пословној политици Ваше компаније 

да са конкурентима расправљате о ценама, али да ћете добијену 
информацију проследити даље. 

(Један тачан одговор.) 
 



2. Питање - одговор 

• Присуствовали сте састанку удружења компанија из Ваше привредне 
гране. Током коктела у оближњем бару представник конкурентске 
компаније Вам саопштава да његова компанија планира да прекине 
доскорашњу праксу понуде агресивних снижења. 

a) Ово је дозвољено ако је Ваш адвокат у бару. 
b) Ово је дозвољено ако разговор није формализован на папиру. 
c) Не бисте смели да кажете ништа што указује на договарање. 
d) Требало би одмах да напустите бар. 
e) Трабало би да нагласите саговорнику да не можете да учествујете у 

таквим дискусијама и уколико он настави да напустите бар. 
f) Трабало би да устанете, одбијете да учествујета а потом ударите 

саговорника песницом како бисте дали на значају Вашем одбијању. 
g) Требало би да кажете да је супротно пословној политици Ваше компаније 

да са конкурентима расправљате о ценама, али да ћете добијену 
информацију проследити даље. 

(Један тачан одговор.) 
 



2. Питање – одговор 
(појашњење) 

• Пасивност приликом кршења регулативе о заштити конкуренције није 
валидан одбрамбени аргумент у већини земаља. Само присуство без 
икаквог активног учешћа може бити довољно да компанија буде 
кажњена. Због тога је и остајање у бару без даљег учешће у дискусији 
(c) и одлазак без изражавања неслагања са понудом (d) погрешно 
понашање. 
 



3. Питање 

• Од надређених сте добили задатак да нађете информацију о 
конкурентским ценама на основу информација доступних на тржишту. 
Које од следећих метода бисте применили. 

a) Позиваћете редом све конкуренте и постављати им питања о ценама. 
b) Позиваћете само оне представнике конкурентских компанија са којима 

имате добар приватни контакт и од њих тражити информације у вези са 
ценама. 

c) Прикупићете информације од купаца и онда их проверити тако што ћете 
позвати представнике конкурентских компанија. 

d) Замолићете пријатеља који је „вешт са рачунарима“ да ухакује рачунарски 
систем конкурентске компаније и добави Вам њихову ценовну стратегију. 

e) Купићете податке од агенције за истраживање тржишта. 
 

(Један тачан одговор) 



3. Питање - одговор 

• Од надређених сте добили задатак да нађете информацију о 
конкурентским ценама на основу информација доступних на тржишту. 
Које од следећих метода бисте применили. 

a) Позиваћете редом све конкуренте и постављати им питања о ценама. 
b) Позиваћете само оне представнике конкурентских компанија са којима 

имате добар приватни контакт и од њих тражити информације у вези са 
ценама. 

c) Прикупићете информације од купаца и онда их проверити тако што ћете 
позвати представнике конкурентских компанија. 

d) Замолићете пријатеља који је „вешт са рачунарима“ да ухакује рачунарски 
систем конкурентске компаније и добави Вам њихову ценовну стратегију. 

e) Купићете податке од агенције за истраживање тржишта. 
 

(Један тачан одговор) 



3. Питање – одговор 
(појашњење) 

• Легитимно је од купаца се информисати о ценама конкурената али те 
информације не смеју бити потврђене од стране конкурената самих. Због тога је 
(c) нетачан одговор. 
 

• Када није јасно из ког извора је прибављена информација о конкурентима (нпр. 
у случају да је Вама само прослеђена преписка купца са конкурентом) потребно 
је назначити конкретан извор на добијеном документу како би касније било 
лакше доказати да је информација добијена у складу са законом. 



4. Питање 

• Једна од директорки открила је документ који показује да је 
један или више запослених били (или је још увек) умешано у 
преговоре о ценама са конкурентским компанијама. Шта би она 
требало да уради? 
a) Да позове ове запослене, похвали њихову иницијативу и повећа 

им плате. 
b) Уништи и запали документ. 
c) Пријави ову ситуацију правном одељењу. 
d) Да позове конкурентне са којима су преговори вођени и пита их 

шта се у ствари тачно дешава. 
 

(Један тачан одговор) 



4. Питање - одговор 

• Једна од директорки открила је документ који показује да је 
један или више запослених били (или је још увек) умешано у 
преговоре о ценама са конкурентским компанијама. Шта би она 
требало да уради? 
a) Да позове ове запослене, похвали њихову иницијативу и повећа 

им плате. 
b) Уништи и запали документ. 
c) Пријави ову ситуацију правном одељењу. 
d) Да позове конкурентне са којима су преговори вођени и пита их 

шта се у ствари тачно дешава. 
 

(Један тачан одговор) 



5. Питање 

• Да ли је ово у складу са правилима конкуренције: 
 

• На тржишту Србије постоје само два произвођача соли. 
Извршни директори ових компанија састају се једном годишње. 
Уз неформално пиће, они се договарају да фиксирају цене 
њихових производа. Такође дискутују и о њиховим 
инвестиционим плановима и развојним могућностима целе 
индустрије. Ове године су одлучили да ућу у преговоре са 
извозником соли из Хрватске, који покушава да уђе на тржиште 
Србије, како би са њим направили договор и избегли 
конкурентску борбу у којој би сви били оштећени. 
 

• (Одговор: ДА или НЕ) 
 



5. Питање - Одговор 

• Да ли је ово у складу са правилима конкуренције: 
 

• На тржишту Србије постоје само два произвођача соли. 
Извршни директори ових компанија састају се једном годишње. 
Уз неформално пиће, они се договарају да фиксирају цене 
њихових производа. Такође дискутују и о њиховим 
инвестиционим плановима и развојним могућностима целе 
индустрије. Ове године су одлучили да ућу у преговоре са 
извозником соли из Хрватске, који покушава да уђе на тржиште 
Србије, како би са њим направили договор и избегли 
конкурентску борбу у којој би сви били оштећени. 
 

• (Одговор: НЕ – фиксирање цена) 



6. Питање 

• Да ли је ово у складу са правилима конкуренције: 
 

• Произвођач акумулатора „А“, увек шаље свој нови ценовник 
његовог највећем конкуренту „Б“.  Произвођач „Б“ такође чини 
исто и шаље свој нови ценовник конкуренту „А“. Истовремено, 
сваки од конкурената своје нове ценовнике шаље и у различите 
аутомобилске магазине који те ценовнике објављују. 
 

• (Одговор: ДА или НЕ) 
 



6. Питање - Одговор 

• Да ли је ово у складу са правилима конкуренције: 
 

• Произвођач акумулатора „А“, увек шаље свој нови ценовник 
његовог највећем конкуренту „Б“.  Произвођач „Б“ такође чини 
исто и шаље свој нови ценовник конкуренту „А“. Истовремено, 
сваки од конкурената своје нове ценовнике шаље и у различите 
аутомобилске магазине који те ценовнике објављују. 
 

• (Одговор: ДА - Произвођачи акумулатора се не договарају 
међусобно ко ће да одреди колике цене, већ једни друге 
обавештавају након што самостално одреде цене. Такође, 
њихови ценовници се јавно објављују тако да су конкуренти 
свакако међусобно информисани о њиховим ценама.) 



7. Питање 

• Да ли је ово у складу са правилима конкуренције: 
 

• Чланови удружења се састају квартално. На сваком састанку 
највеће компаније најављују колике цене њихових производа се 
могу очекивати у следећем кварталу. Компанија „А“, мали играч 
на тржишту, присуствује састанцима са намером да сазна 
корисне информације из индустријског сектора коме припадају. 
„А“ никада не доставља очекивања кретања цена својих 
производа. Компаније „Б“ и „Ц“ понекад присуствују састанцима. 
Ценовна конкуренција на тржишту на коме послују ове 
компаније је ниска. 
 

• (Одговор: ДА или НЕ) 
 



7. Питање - одговор 

• Да ли је ово у складу са правилима конкуренције: 
 

• Чланови удружења се састају квартално. На сваком састанку највеће 
компаније најављују колике цене њихових производа се могу очекивати 
у следећем кварталу. Компанија „А“, мали играч на тржишту, 
присуствује састанцима са намером да сазна корисне информације из 
индустријског сектора коме припадају. „А“ никада не доставља 
очекивања кретања цена својих производа. Компаније „Б“ и „Ц“ понекад 
присуствују састанцима. Ценовна конкуренција на тржишту на коме 
послују ове компаније је ниска. 
 

• (Одговор: НЕ - сви су учесници картела јер се на састанцима 
размењују информације о кретању цена водећих конкурената, а остали 
их следе, па је због тога ниска ценовна конкуренција.) 



Процедуре и технике у испитним 
поступцима 

Формално гледано, испитни поступак се одвија у неколико фаза: 
1) прикупљање информација о потенцијалној повреди конкуренције, 
2) Покретање испитног поступка 
3) Уколико је потребно спровођење ненајављеног увиђаја,  
4) прикупљање и преглед расположивих информација информација, 
5) формално истраживање и анализа прикупљених доказа, 
6) Доношење Решења и изрицање мере заштите конкуренције 

 
• Интерно 

прикупљене 
информације 
и иницијативе 

Потенцијални 
проблеми 

• Кандидовање 
теорије 
повреде 
конкуренције 

Претпоставка 
повреде ЗЗК • Економске 

анализе 

Потврђене 
теорије повреде 

• Писање 
образложења 

Решење 



Три основне технике за 
прикупљање података 

• Ненајављени увиђај (engl. dawn raid) 
 

 
• Интервју 
 

 
• Налог за дoставу података 



Казне-управне мере заштите 
конкуренције 

• Законом о заштити конкуренције је прописано да ће се учеснику на тржишту 
одредити мера заштите конкуренције, у облику обавезе плаћања новчаног 
износа у висини највише 10% од укупног годишњег прихода оствареног на 
територији Републике Србије, ако закључи или изврши рестриктивни споразум. 

• Поред управне мере заштите конкуренције, Комисија може да одреди и меру 
отклањања повреде конкуренције, као и друге управне мере прописане 
Законом. 

• Поред управне мере заштите конкуренције, Комисија може да одреди и меру 
отклањања повреде конкуренције, као и друге управне мере прописане 
Законом. 

• У материји заштите конкуренције кажњавање „починилаца“ углавном се своди 
на изрицање новчаних казни. Новчаним кажњавањем се постиже како функција 
генералне, тако и специјалне превенције.  

• Kривичноправна одговорност физичких лица – званичника привредних друштва 
која су кршила Закон о заштити конкуренције. 

• Mогућност накнаде штете у парничном поступку. 
 



Програм имунитета (engl. 
Leniency program) 

• Омогућава учесницима у картелу, који пријаве постојање картела Комисији, да 
буду ослобођени од кажњавања. 

• Обезбеђује вишеструке користи за регулаторна тела: 
– имају сврху одвраћања компанија од спровођења пословних активности 

којима се нарушавају правила конкуренције 
– уз помоћ програма имунитета једноставније се откривају картели и утврђује 

повреда конкуренције 
– Програм имунитета омогућава ефикасно санкционисање учесника на 

тржишту који су извршили повреду конкуренције и спречавање даљег 
спровођења таквих активности 

– Програм имунитета омогућава сарадњу између тела за заштиту 
конкуренције у циљу откривања интернационалних картела 

•  Предуслови за ефективну примену програма имунитета: 
– Висока вероватноћа откривања картела 
– Претња озбиљним санкцијама 
– Транспарентна примена Leniency програма 

 



Пријава за програм имунитета 

• Компанија • Комисија 

Прелиминарне консултације 
Одговор на консултације 

Апрлицирање за маркер  
Додела маркера 

Пуна сарадња са Komisijom 
Финална одлука Комисије 

Ослобађање или умањење 
казне 

Телефонски или 
посета 
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