
     Забрана повратног дејства Закона о заштити конкуренције 

("Службени гласник РС", бр. 51/09) на повреде конкуренције учињене 
пре почетка примене тог закона 

  

  

                        Мера заштите конкуренције, прописана чланом 68. Закона 

о заштити конкуренције ("Службени гласник РС", бр. 51/09) може се 

изрећи само за повреде конкуренције које су извршене у време када је 

тај закон био у примени, односно од 01.11.2009. године, а не и за раније 
извршене повреде конкуренције            

  

  

Из образложења: 

  

  

                        „Из образложења оспореног решења од 17.03.2011. године се 

види да је Комисија за заштиту конкуренције покренула по службеној дужности 

управни поступак ради одређивања управне мере, према члану 114. став 1. и 

члану 115. став 1. Закона о општем управном поступку, достављањем странкама 

у поступку обавештења са позивом на изјашњење од 27.12.2010. године. 

Међутим, према образложењу решења исте комисије од 21.11.2008. године се 

види да је комисија дана 15.07.2008. године донела закључак о покретању 

поступка по службеној дужности против Ветеринарске коморе Србије на основу 

сазнања које основано указује да је извршена радња којом је учињена повреда 

Закона о заштити конкуренције ("Службени гласник РС", бр. 79/05). Имајући у 

виду да је чланом 115. став 1. Закона о општем управном поступку прописано да 

је поступак покренут чим орган изврши ма коју радњу ради вођења поступка, те 

да је поступак покренут и вођен по закључку од 15.07.2008. године и да је у том 

поступку донето решење комисије од 21.11.2008. године, Врховни касациони суд 

налази да је погрешно закључивање Управног суда у побијаној пресуди, да је 

правилно Комисија за заштиту конкуренције, на основу члана 114. став 1. Закона 

о општем управном поступку покренула поступак за одређивање мере заштите 

конкуренције, с обзиром да та мера није одређена решењем од 21.11.2008. 

године. Ово са разлога што Закон о заштити конкуренције ("Службени гласник 

РС", бр. 79/05), који је меродаван у овом поступку, није прописивао да се мера 

заштите конкуренције може одредити самостално или истовремено са мером 

отклањања повреде конкуренције, већ је чланом 70. став 2. тог закона било 

предвиђено да против учесника на тржишту који је учинио радњу спречавања, 

ограничавања или нарушавања конкуренције Комисија подноси захтев за 



покретање прекршајног поступка надлежном органу за прекршаје, што је 

Комисија за заштиту конкуренције и урадила. Мера заштите конкуренције је 

прописана чланом 68. новог Закона о заштити конкуренције и, према налажењу 

Врховног касационог суда, може се изрећи само за повреде конкуренције које су 

извршене у време када је тај закон био у примени, односно од 01.11.2009. 

године, а не и за раније извршене повреде конкуренције.               С обзиром да 

се у конкретном случају питање извршења повреде конкуренције није поставило 

као спорно, већ је и решењем од 21.11.2008. године и оспореним решењем од 

17.03.2011. године констатовано да је настала 21.03.2008. године, јасно је да је 

примена Закона о заштити конкуренције ("Службени гласник РС", бр. 79/05) 

једино могућа, с обзиром да ретроактивна примена новог Закона о заштити 

конкуренције није тим законом предвиђена.“ 

  

(пресуда Врховног касационог суда Узп 477/11 од 13.07.2012. године) 

  

 


