АНТИМОНОПОЛСКИ КОДЕКС

Асоцијација индустријских гасара Србије (СИГА) је невладино и непрофитно удружење чији циљ
је да обезбеди размену искустава у производњи, руковању, транспорту и употреби различитих
врста гасова (индустријских, медицинских и гасова за прехрамбену индустрију) и услова за
унапређење знања из ове области како појединаца, тако и компанија.
Састанке и друге скупове СИГА неће користити за дискутовања пословних тајни, договарања и
усклађивања комерцијалних активности својих чланова.
Политика СИГА заснива се на поштовању важећих прописа, а посебно Закона о заштити
конкуренције (или антимонополског закона) и са њим повезаних прописа, као и етичких
стандарда, а што очекује и од својих чланова и трећих лица која учествују у раду СИГА.
Повредом конкуренције у смислу Закона сматрају се акти или радње учесника на тржишту које за
циљ или последицу имају или могу да имају значајно ограничавање, нарушавање или спречавање
конкуренције.
У складу са тим, у свом раду СИГА ће строго поштовати следећа правила:
1.
свака чланица СИГА самостално води своју политику цена, развоја, производње и услуга,
односа и услова пословања са купцима, територији и тржиштима деловања;
2.
нису дозвољене дискусије, разговори или договори чланова СИГА који могу довести до
ограничавања, нарушавања или спречавања конкуренције;
3. подржава слободну трговину и здраву конкуренцију и предузима све мере да спречи кршење
исте и континуирано едукује своје чланове о значају поштовања прописа о заштити конкуренције;
4.
у циљу постизања стриктног поштовања прописа о заштити конкуренције предузимаће све
активности ради спречавања њихових повреда како од стране чланова СИГА, тако и од њихових
представника и трећих лица;
5.
на састанцима ће се дискутовати и одлучивати само о питањима која се налазе на
Дневном реду, а који се доставља чланицама унапред;

6. све ставке дневног реда састанака СИГА које садрже ставке које могу изазвати забринутост
поводом правила закона о конкуренцији биће уклоњене са истог и о њима се неће дискутовати до
потврде да не крше наведена правила.
7. према добијеним информацијама о кршењу прописа о заштити конкуренције, СИГА ће одмах
реаговати, упозорити своју чланицу да такве изјаве и поступци, представљају кршење овог
кодекса;
9. чланице СИГА својим потписом потврђују прихватање овог Кодекса.

У Новом Саду, 15. марта 2019. године

ПРЕДСЕДНИК СИГА
Дејан Томић

Потписнице Кодекса:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Messer Tehnogas а.d. Београд
Linde Gas Srbija a.d. Бечеј
SOL Srbija d.о.о. Нова Пазова
PRO-ING d.o.o. Београд
PED INSPECT d.o.o. Београд
Kryooprema d.o.o. Панчево
Metaloplastika d.o.o Чајетина

