
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
     

Београд 

ул. Бирчанинова бр. 6 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе доставило је, 21. децембра 2018. године, 

Комисији за заштиту конкуренције, Нацрт закона о изменама и допунама Закона о слободном 

приступу информацијама од јавног значаја, ради давања мишљења. 

 

Савет Комисије на основу члана 22, а у вези са чланом 21. став 1. тачка 7) Закона о заштити 

конкуренције („Службени гласник РСˮ, бр. 51/09 и 95/13) на 183. седници од 31. децембра 2018. 

године, даје следеће 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

 

У поступку јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја, Савет Комисије за заштиту конкуренција изјаснио се у 

мишљењу од 3. августа 2018. године. Том приликом указано је на значај заштите података у праву 

конкуренције и с тим у вези предложене су измене имајући у виду врсту података којима 

располаже Комисија.  

 

Разматрајући достављени материјал оцењено је да су у члану 3. прецизирани случајеви у којима се 

може ускратити право на приступ информацијама од јавног значаја, у складу са законом, чиме се у 

великој мери олакшава поступање органа јавне власти по захтевима за приступ информацијама, те 

сматрамо да су отклоњени недостаци на које је Комисија указала.  

 

Чланом 10. Нацрта предвиђено је да се поред досадашњих институција против чијих решења није 

дозвољена жалба ово право ускрати и на решења Народне банке Србије. Разлози који су у 

Образложењу Нацрта наведени у погледу независности и самосталности, одговорности за рад 

Народној скупштини, као и коначности решења у управном поступку се у потпуности поклапају са 

разлозима због којих би и на решења Комисије за заштиту конкуренције морало бити ускраћено 

право жалбе Поверенику. У вези са наведеним предлажемо да се у члану 10. после речи: „Народне 

банке Србије”, додају речи: „Комисије за заштиту конкуренције”. 

 

Осим наведног предлога за допуну, Савет Комисије за заштиту конкуренције нема примедби на 

достављени Нацрт закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја, са становишта примене Закона о заштити конкуренције. 
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