
 На основу члана 41. став 1. Пословника Владе („Службени гласник 
РС”, бр. 61/06, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 и 30/13), на предлог 
Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, 

 Одбор за привреду и финансије одређује 

 

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 

О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА 

О ЗАШТИТИ КОНКУРЕНЦИЈЕ 

 

 1. У поступку усаглашавања припремљеног текста Нацрта закона о 

изменама и допунама Закона о заштити конкуренције, којим се мењају и допуњују 

одредбе Закона о заштити конкуренције, Министарство спољне и унутрашње 

трговине и телекомуникација спроводи јавну расправу. 

 2. Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о 
заштити конкуренције, који је саставни део овог програма, спроводи се у периоду 
од 18. априла до 18. маја 2013. године. 
 3. Учесници у јавној расправи су сви субјекти заинтересовани за 
питања уређења заштите конкуренције као и друга заинтересована лица. 
 4. Текст радне верзије Нацрта закона о изменама и допунама Закона 
о заштити конкуренције ће бити постављен на сајту Министарства спољне и 
унутрашње трговине и телекомуникација www.mtt.gov.rs Примедбе, предлози и 
сугестије достављају се Министарству спољне и унутрашње трговине и 
телекомуникација, Београд, Немањина 22-26 или електронским путем на адресу: 
e-mail: dusica.djordjevic@mtt.gov.rs 
 5. Централну јавну расправу о Нацрту закона о изменама и 
допунама Закона о заштити конкуренције, организоваће Министарство спољне и 
унутрашње трговине и телекомуникација у сарадњи са Привредном комором 
Србије, у форми округлог стола, који ће се одржати 10. маја 2013. године са 
почетком у 10,00 часова у просторијама Привредне коморе Србије у Београду, 
сала 1, улица Ресавска бр. 13 - 15. 
 6. По окончању поступка јавне расправе Министарство спољне и 

унутрашње трговине и телекомуникација ће анализирати све сугестије, предлоге и 

примедбе учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној 

расправи. 

 7. Овај програм доставити Министарству спољне и унутрашње 

трговине и телекомуникација, ради реализације. 
 

05 Број: 011-3381/2013-2 

У Београду, 17. априла 2013. године 

 

ОДБОР ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ 

 

4100113.031.doc/1 

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА 

 

 

мр Верица Калановић 

 


