
 

МИШЉЕЊЕ ПОВОДОМ ЧЛ. 6. ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОНКУРЕНЦИЈЕ 

 

 

 

Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), овим износи став да 

ће, ако буде усвојена одредба чл. 6. Закона о изменама и допунама Закона о заштити 

конкуренције, бити доведена у питање финансијска независност Комисије, а тиме и њена 

укупна самосталност и независност.  Наиме, ради се о одредби члана 6. Предлога Закона о 

изменама и допунама Закона о заштити конкуренције, по којој Комисија наплаћује таксе, а 

не накнаде за издавање аката, како је то регулисано важећим Законом о заштити 

конкуренције.  

 

Комисија је добила усмено (не и писмено) уверавање да се ради само о 

терминолошком усклађивању са другим важећим прописима у Србији. Међутим, сам 

законски термин „такса“, упућује на примену Закона о административним таксама 

(„Службени гласник РС“, бр. 43/03, 51/03-испр.61/05, 101/05-др закон 5/09, 54/09 и 50/11), 

с обзиром да овим изменама није прописано да Закон о заштити конкуренције представља 

lex specialis у односу на Закон о административним таксама.  

 

По Закону о административним таксама, такса се: 

 уплаћује на рачун јавних прихода (чл. 16), односно у буџет Републике 

Србије, а не на рачун Комисије. Ово даље значи да свака уплата односно 

исплата из буџета подлеже прописима који уређују ову област, па се 

поставља питање да ли се средстава аутоматски преносе из буџета на рачун 

Комисије, или не, односно да ли Mинистарство финансија одлучује о 

преносу средстава;  

 утврђује Тарифом, коју доноси Влада, на предлог министарства финансија. 

Од оснивања Комисије до данас, Тарифник Комисије доноси Савет 

Комисије, а на исти Влада даје сагласност. Овим изменама, Влада доноси 

Тарифник, на предлог министарства финансија; 

 плаћа у динарима и у износима прописаним Тарифом. Ово значи да 

подносиоци пријаве концентрације, са седиштем ван Србије, неће моћи да 

плаћају накнаду у страној валути, већ искључиво у динарима. 

 регулише и подзаконским актима, па се поставља питање да ли ће се 

примењивати и подзаконска акта, донета ради спровођења Закона о 

административним таксама, што може отворити много нових питања. 

 


