
Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ

КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 1/0-05-196/2017-3

Датум: 08.02.2017.године
Београд

Савет Комисије за заштиту конкуренције на основу одредбе члана 22. став 2. Закона о
заштити конкуренције ("Службени гласник Републике Србије" бр. 51/2009 и 95/13) на 95.
седници одржаној 07.02.2017. године доноси

ОДЛУКУ
о начину објављивања одлука и аката и о замени, односно изостављању
(анонимизацији) података у одлукама и актима Комисије за заштиту

конкуренције

Члан 1.

Овом Одлуком ближе се уређује начин објављивања одлука и аката Комисије за заштиту
конкуренције (у даљем тексту: Комисија), као и начин замене и изостављања (у даљем
тексту: анонимизација) података пре њихове објаве на интернет страни Комисије.

Савет Комисије доноси ову Одлуку у циљу спровођења законске обавезе и обезбеђивања
транспарентности у свом поступању, са крајњим циљем да се омогући свим учесницима на
тржишту, њиховим удружењима, стручној јавности и свим другим заинтересованим лицима,
да на правилан начин и у довољној мери буду упознати са одлукама, ставовима и праксом
Комисије у примени Закона о заштити конкуренције, подзаконских и других аката, чиме се
доприноси успешнијем и квалитетнијем остваривању и заштити права и правних интереса
странака у поступку и осталих учесника на тржишту, уз истовремено подизање нивоа
правне извесности и сигурности.

Комисија одлуке и акта објављује у примереном року.

Члан 2.

Анонимизирана верзија одлуке или акта који се објављује, је верзија изворног текста у којој
су замењени и/или изостављени подаци.
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Подаци из става 1. овог члана анонимизирају се изостављањем, а изостављени податак се
означава на следећи начин: [...].

Члан 3.

Подаци из члана 1. ове одлуке, који се односе на тржишно учешће, анонимизирају се
заменом, а замењени податак се приказује ураспону.

Сматра се да су следећи распони тржишног учешћа из става 1. овог члана одговарајући за
заштиту података наведених у изворној одлуци, односно да су распони које треба
користити у анонимизираној верзији одлуке следећи:

Између О и 4,99%
Између 5,0 и 9,99%
Између 10,0 и 19,99%

Између 20,0 и 29,99%
Између 30,0 и 39,99%
Између 40,0 и 49,99%
Између 50,0 и 59,99%
Између 60,0 и 69,99%
Између 70,0 и 79,99%
Између 80,0 и 89,99%
Између 90,0 и 100%

/0-5/%
/5-10/%
/10-20/%

/20-30/%
/30-40/%
/40-50/%
/50-60/%
/60-70/%
/70-80/%
/80-90/%
/90-100/%

Члан 4.

На првој страни анонимизиране верзије одлуке или акта из члана 1. ове одлуке, у горњем
десном углу, уписује се напомена следеће садржине: "Објављени текст садржи заштићене
податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону који Комисија сматра
одговарајућим начином заштите."

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет страни Комисије.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о начину објављивања одлука
и аката и о замени, односно изостављању (анонимизацији) података у актима Комисије за
заштиту конкуренције, коју је донео Савет Комисије за заштиту конкуренције на 144.
седници одржаној 07.05.2013. године.
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