
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                

 

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

 

           Немањина 22-26 

                Б е о г р а д 

 

 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација доставило је Комисији за заштиту 

конкуренције Предлог закључка којим се усваја Преговарачка позиција Републике Србије за 

Преговарачко поглавље 10 – Информационо друштво и медији, са образложењем и текстом 

Преговарачке позиције, на српском и енглеском језику, ради давања мишљења. Уз поменути 

материјал, достављен је и Образац за процену финансијских ефеката (ПФЕ образац). 

 

Савет Комисије за заштиту конкуренције, након разматрања достављених докумената, на 

основу члана 22. а у вези са чланом 21. став 1. тачка 7) Закона о заштити конкуренције 

(„Службени гласник РСˮ, бр. 51/2009 и 95/2013) и члана 19. става 1. тачке 1) Статута Комисије 

за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 49/2010), на 45. седници од 29.03.2021. 

године, даје следеће 

 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

 

 

У оквиру предлога текста Преговарачке позиције Републике Србије за Међувладину 

конференцију о приступању Републике Србије Европској унији за Поглавље 10 – 

Информационо друштво и медији, у оквиру тачке II 1.1. Електронске комуникације и 

информационе и комуникационе технологије (ИКТ), у целини која садржи преглед 

подзаконских аката донетих на основу Закона о електронским комуникацијама („Службени 

гласник РС“, број 44/2010, 60/2013 – одлука УС, 62/2014 и 95/2018 – др. закон), на страни 6. у 

другом пасусу, дат је опис надлежности Регулаторне агенције за електронске комуникације и 

поштанске услуге (РАТЕЛ). У предметном пасусу наведена је и последња реченица, која гласи:  

 

„На овај начин је осигурано увођење и ефикасно спровођење кључних мера заштите 
конкуренције у поступку претходне регулације тржишта.“ 

 

Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тескту: Комисија) указује да формулација наведене 

реченице, услед непрецизности, може довести до погрешног тумачења.  

 

Наиме, Законом о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/2009 и 95/2013, у 

даљем тексту: Закон) уређена је материја заштита конкуренције на тржишту Републике Србије, 
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а Комисији је дато овлашћење да одређује мере заштите конкуренције, мере отклањања повреде 

конкуренције, односно друге управне мере у складу са Законом, ако утврди повреду 

конкуренције, односно другу повреду Закона.  

 

У складу са наведеним, заштита конкуренције је у надлежности Комисије, као и одређивање 

мера заштите конкуренције.  

 

У том смислу, ради обезбеђења правне сигурности и избегавања потенцијалног погрешног 

тумачења, предлажемо да се наведена реченица преформулише тако да се из текста изостави 

„мера заштите конкуренције“. Могућа формулација је:  

 

 „На овај начин је осигурано увођење и ефикасно спровођење кључних мера ради очувања и 

развоја конкуренције у поступку претходне регулације тржишта.“ 

 

Савет Комисије нема других примедби на достављене документе са аспекта надлежности 

Комисије за заштиту конкуренције.  

 

У погледу захтева за попуњавање достављенег ПФЕ обрасца, указујемо да исти није применљив 

на Комисију, из разлога што Комисија није буџетски корисник, нити има финансијских обавеза 

у контексту спровођења мера и обавеза из Преговарачке позиције која је предмет овог 

Мишљења. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

          Небојша Перић   

 

 

 

 

 

 


