
      
Република Србија
УПРАВНИ СУД
12 У 25951/10
21.04.2011. године
Б е о г р а д

У ИМЕ НАРОДА

Управни  суд,  у  већу  састављеном  од  судија: Томислава  Медведа, 

председника већа и мр Зорана Рељића и Љиљане Максимовић, чланова већа, са судским 

саветником Небојшом Ћојбашићем, као записничарем, одлучујући по тужби тужиоца 

Акционарског друштва за производњу и промет минералне воде и безалкохолних пића 

П.к.  А.д. из С.П., кога заступа пуномоћник Ж.И, адвокат из Б., ...,  изјављеној против 

решења Савета  Комисије  за  заштиту конкуренције  Републике  Србије, број:  ...  од  ... 

године,  у  предмету заштите  података,  у  нејавној  седници већа одржаној  21.04.2011. 

године, донео је

П Р Е С У Д У 

Тужба СЕ ОДБИЈА.

О б р а з л о ж е њ е 

Оспореним  решењем  одбијена  је  жалба  тужиоца  изјављена  на  став  II 

диспозитива закључка председнице Комисије број ... од ... године, којим се одбацује 

захтев за заштиту извора података.

У тужби поднетој овом суду 19.08.2010. године, тужилац је оспорио законитост 

решења туженог органа, због  погрешно утврђеног чињеничног стања и  битних  повреда 

правила поступка.  Навео  је  да  је  тужени  погрешно  утврдио  да  не  постоји  оправдани 

интерес тужиоца за заштиту извора података и да није определио висину или врсту штете 

који би могао да претрпи. Истакао је да достављени подаци о пословању, о количинама 

произведене и продате робе, као и купцима јесу пословна тајна, јер њихово откривање 
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може да проузрокује  ненадокнадиву штету тужиоцу,  зато  што конкуренти  могу ове 

податке да искористе да своје пословање организују, на тај начин да умање или угрозе 

досадашње резултате пословања тужиоца. Напоменуо је да је заштита извора података 

у  конкретном  случају  од  великог  значаја  према  конкурентима,  нарочито  према 

конкуренту против кога  се  води овај  поступак,  с  обзиром да  се  достава  података  у 

оваквим поступцима аутоматски сматра ''непријатељским'' деловањем. Нагласио је да је 

доношењем оспореног решења тужени учинио битну повреду одредбе из члана 45. став 1. 

Закона о заштити конкуренције, јер је пропустио да санкционише наводе првостепног 

органа истакнуте  у  закључку  од  ... године,  ''које говоре  у  прилог  томе  да  јавност, 

односно странка против које се води поступак, не могу се доводити у сумњу у погледу 

чињенице да ли је Комисија прибавила податке од непосредних учесника на тржишту, а 

што се једино може утврдити навођењем извора података'', јер није одредио меру заштите 

извора података, која је прописана наведеном законском одредбом.  Предложио је да суд 

тужбу уважи и поништи оспорено решење.

Тужени орган је, у одговору на тужбу, остао у свему при разлозима датим у 

образложењу оспореног решења и предложио да Суд одбије тужбу.

 Решавајући  овај  управни  спор  без  одржавања  усмене  расправе,  сагласно 

одредби  члана  33.  став  2.  Закона  о  управним  споровима  (''Службени  гласник  РС'' 

бр.111/09) и испитујући законитост оспореног решења у границама захтева из тужбе, у 

складу са одредбом члана 41. став 1. Закона о управним споровима, Управни суд је 

оценом навода тужбе, одговора на тужбу и списа предмета ове управне ствари, нашао 

да је тужба неоснована.

У образложењу оспореног решења се наводи да првостепени орган, ценећи 

захтев  тужиоца  за  заштиту извора података  које  је  тужилац  доставио том органу у 

поступку који се пред тим органом водио против другог привредног субјекта, правилно 

поступио када је такав захтев одбио, ценећи притом међусобне интересе тужиоца као 

лица  које  је,  сагласно  одредбама  чл.  48.  и  70.  Закона  о  заштити  конкуренције 

(''Службени гласник РС'',  број 51/09), доставило тражене податке и интерес јавности 

који  се  односи на  извор  података.  Утврђено  је,  наиме,  да  је  тужилац  поднео 

првостепеном органу захтев у смислу одредбе члана 45. Закона о заштити конкуренције 

којима  је  прописано  да  на  захтев  странке,  лица  које  је  подносилац  иницијативе  за 

испитивање повреде конкуренције или трећег лица које је доставило, односно ставило 

на увид тражене податке у поступку, може се одредити мера заштите извора података 

или одређених података (заштићени подаци), ако се оцени да је интерес подносиоца тог 
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захтева оправдан и да је по значају битно већи у односу на интерес јавности у погледу 

предмета  тог захтева  (став 1.).  као  и да подносилац  захтева  из става  1.  овог члана, 

дужан  је  да  у  захтеву  учини  вероватним  могућност  настанка  знатне  штете  због 

откривања  извора  података,  односно  података  на  које  се  захтев  односи  (став  2.). 

Наведени захтев тужиоца заснован је на тврдњи тужиоца да је заштита извора података 

у  конкретном  случају  од  великог  значаја  према  конкурентима,  нарочито  према 

конкуренту против којег се води поступак, с обзиром на то да се достава података у 

оваквим поступцима унапред сматра ''непријатељским деловањем''. Разматрајући поднети 

захтев, тужени орган је, по оцени Суда, правилно закључио да су неприхватљиви и наводи 

из жалбе да је првостепени орган, приликом оцене захтева за заштиту извора података као 

једини критеријум и једини параметар ценио чињеницу да достављени подаци обезбеђују 

само део чињеничне  грађе  неопходне за  поступање Комисије  у покренутом поступку. 

Полазећи од изнетог, правилно је, по оцени Суда, поступио тужени орган када  је нашао 

да је првостепени орган правилно у закључку нагласио да је у конкретном случају интерес 

јавности знатно већи у односу на интерес подносиоца захтева за заштиту извора података, 

нарочито имајући у виду да се заштита извора података одређује онда када подносилац 

захтева  учини  вероватним  могућност  настанка  знатне  штете  због  откривања извора 

података,  а што у захтеву  тужилац није учинио,  па је правилно тужени нашао да је 

првостепени орган поступио доневши ожалбени закључак. Суд притом наглашава да је 

правилан  закључак  туженог  органа  да  тужилац  ни  на  који  начин  није  навео,  нити 

образложио евентуалне последице, односно степен ризика за његово даље пословање у 

случају откривања извора података које је доставио  првостепеном органу у конкретном 

случају, те је стога одлука туженог органа, по оцени Суда, правилна и на закону заснована.

 Суд је ценио наводе изнете у тужби, па је имајући у виду напред наведено, 

нашао да су ти наводи неосновани и без утицаја,  јер не доводе у сумњу законитост 

оспореног решења, а тужени орган је за своју одлуку дао довољне и јасне разлоге које у 

свему, прихвата и овај Суд.  

  Полазећи  од изнетог  и  одредбе из  члана 33.  став 2.  Закона  о управним 

споровима, којом је прописано да суд решава без одржавања усмене расправе, само ако 

је  предмет спора такав  да очигледно не  изискује  непосредно  саслушање странака  и 

посебно  утврђивање  чињеничног  стања,  или  ако  странке  на  то  изричито  пристану, 

Управни суд је нашао да су се, у конкретном случају, стекли услови за одлучивање о 

законитости оспореног решења без одржавања усмене расправе. 
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              Са изнетих разлога, Управни суд је, налазећи да оспореним решењем није 

повређен  закон  на  штету  тужиоца,  на  основу одредбе  из члана  40.  став  2.  Закона  о 

управним споровима (''Службени гласник РС'', бр. 111/09), одлучио као у диспозитиву ове 

пресуде. 

ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ

21.04.2011. године, 12 У 25951/10 

Записничар       Председник већа-судија

Небојша Ћојбашић,с.р.                            Томислав Медвед,с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице

Дејан Ђурић

Д.Р.
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