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МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

 

       Немањина 22-26 

   Б е о г р а д 

 

Министарство правде доставило је Комисији за заштиту конкуренције Нацрт ревидираног 

Акционог плана за преговарачко Поглавље 23: правосуђе и основна права, ради давања 

мишљења. 

 

Савет Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 22. Закона о заштити конкуренције 

(„Службени гласник РСˮ, бр. 51/09 и 95/13) и члана 19. став 1. тачка 1) Статута Комисије за 

заштиту конкуренције („Службени гласник РС“, број 49/2010) на 18. седници од 12. јуна 2020. 

године, након разматрања достављеног акта, даје следеће  

 

 

      М И Ш Љ Е Њ Е 

 

 

1.  У тачки 3.3.2.13. у делу 3. Акционог плана: Основна права, поднаслов: Слобода изражавања 

и слобода и плурализам медија, у табеларном приказу, наведен је назив активности:  

 

 „Испитивање концентрације у медијима у складу са Законом о заштити конкуренције и 

новом Медијском стратегијом.“  

 

 Предлаже се да назив активности у тачки 3.3.2.13. гласи: „Испитивање концентрација 

учесника на тржишту у сектору медија у складу са Законом о заштити конкуренције.“ 

 

 Наведена измена се предлаже јер је Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: 

Комисија) независна и самостална организација која врши јавна овлашћења у складу са 

Законом о заштити конкуренције. У свом поступању, Комисија примењује и друге законе и 

остале прописе, у мери у којој је то неопходно за вршење њених законом прописаних 

надлежности. 

 

 Комисија је узела учешће у изради Стратегије развоја система јавног информисања у 

Републици Србији у периоду од 2020. до 2025. године (у даљем тексту: Медијска стратегија) 

преко свог представника у радној групи.  
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2. У тачки 3.3.2.13. у табеларном приказу у колони „Показатељи резултата“, став 1, наведено је 

да „Годишњи извештаји који обухватају приказ изречених мера, поступака и мишљења 

достављени Народној Скупштини и доступни јавности потврђују испитивање концентрације 

у медијима у складу са европским стандардима.“ 

 

 Предлаже се да наведени показатељ резултата у тачки 3.3.2.13. у табеларном приказу гласи: 

„Годишњи извештаји о раду Комисије поднети Народној Скупштини и доступни 

јавности, који обухватају преглед спроведених поступака, донетих одлука и мишљења, 

као и изречених мера.“ 

 

 Активност 3.3.2.13, на начин на који је конципирана, односи се на испитивање концентрација 

у медијском сектору. Све одлуке Комисије о испитивању концентрација, укључујући и 

концентрације у медијском сектору, приказују се у Годишњем извештају о раду Комисије. 

  

 Опис показатеља резултата у делу који се односи на Годишње извештаје о раду Комисије, у 

ком се наводе речи: „у складу са европским стандардима“, није довољно прецизан, те 

оставља простор за широко и различито тумачење. 

 

 Имајући у виду да Комисија испитује концентрације у складу са одредбама Закона о заштити 

конкуренције, које су у начелу усклађене са правним тековинама Европске уније, што је 

видљиво из годишњих Извештаја Европске комисије о напретку Србије, у делу 

Преговарачког поглавља 8 (Политика конкуренције), опис показатеља резултата који садржи 

наведене речи није потребан.  

 

3. У тачки 3.3.2.13. у табеларном приказу у колони „Показатељи резултата“ предлаже се 

брисање става 2: „Анализа медијске концентрације објављена“.  

 

 С обзиром да је Комисија наведена као носилац активности у тачки 3.3.2.13, указујемо да 

Комисија не израђује „анализе медијске концентрације“, већ доноси одлуке у конкретним 

поступцима испитивања концентрација. Такве одлуке, са образложењем које садржи и оцену 

ефеката, у заштићеној верзији, Комисија објављује на својој интернет страници, што их чини 

доступним јавности.  

 

4. У тачки 3.3.2.13. у табеларном приказу у колони „Показатељи резултата“ предлаже се 

брисање става 3: „Управне мере изречене у случајевима недозвољене медијске 

концентрације.“. 

 Управне мере изречене у поступцима испитивања концентрација у одређеној години, 

уколико их има, приказане су управо у годишњем Извештају о раду Комисије, те је трећи 

показатељ већ садржан у првом показатељу резултата активности 3.3.2.13. Међутим, 

уколико Министарство правде сматра да је неопходно да остане као показатељ, 

предлажемо да буде формулисан на следећи начин: „Управне мере изречене у поступцима 

испитивања концентрација у сектору медија“. 

Комисија овом приликом указује и на техничку грешку на страни 197 Нацрта ревидираног 

Акционог плана за преговарачко Поглавље 23: правосуђе и основна права, у делу који се 

тиче нумерације поднаслова под називом Слобода изражавања и слобода и плурализам 

медија. Наведени поднаслов означен је бројем 3.5, а из делова текста који му претходе и 

следе, произилази да треба да буде означен бројем 3.3. 

 

У осталом делу предметног документа, са аспекта надлежности Комисије, Савет Комисије 

није имао примедби.  


