
Дан конкуренције 
 

У среду, 10. априла 2013. године, у Београду је одржана конференција посвећена 

обележавању седам година рада Комисије за заштиту конкуренције. 

Тема овогодишњег скупа су биле актуелне измене и допуне Закона о заштити 

конкуренције, поводом чега је одржан округли сто- јавна расправа, у којој су учешће узели 

реномирани стручњаци из области права и политике заштите конкуренције. 

Уводни део скупа је обележен обраћањима представника Делегације Европске уније и 

Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, који су истакли значај 

питања конкуренције у склопу напора Србије на путу ка ЕУ, али и за свеукупан развој 

привреде и тржишта наше земље. 

Током јавне расправе представљена је радна верзија измена и допуна Закона, који је 

сачинила радна група формирана на предлог министра спољне и унутрашње трговине и 

телекомуникација. Дебата која је уследила након тога, понудила је велики број идеја и 

нових решења, који ће бити искоришћени у даљој процедури усвајања измена и допуна 

закона. 

У дебати су учествовали: 

 Г-дин Драгован Милићевић,  државни секретар, Министарство спољне и 

унутрашње трговине и телекомуникација 

 Г-дин Душан Протић, помоћник министра, Министарство спољне и 

унутрашње трговине и телекомуникација 

 Г-дин Freek Јanmaat, шеф одсека, Делегација ЕУ у Београду 

 Г-ђа Александра Секуловић, Канцеларија за европске интеграције 

 Г-дин Андреј Плахутник, вођа пројекта EU-SCS 

 Проф. Борис Беговић, Правни факултет Универзитета у Београду 

 Проф. Владимир Павић, Правни факултет Универзитета у Београду 

 Г-ђа Снежана Живковић, судија Врховног касационог суда 

 Г-дин Љубодраг Пљакић, судија Врховног суда Србије, у пензији 

 Г-ђа Гордана Лукић, члан Савета, Комисија за заштиту конкуренције 

 Проф. др Сања Данковић Степановић, члан Савета, Комисија за заштиту 

конкуренције 

 Г-ђа Видосава Џагић, Привреднa Коморa  Србије 

 Г-ђа Милана Јевић Гледовић,  Савет страних инвеститора у Србији 

 Г-дин Горан Паповић, Удружење за заштиту потрошача 



Представници државних институција, регулаторних тела, академске и стручне јавности, 

привреде и струковних удружења су се током расправе сагласили о неопходности даљег 

реформисања и усклађивања правног оквира за заштиту конкуренције са правним 

тековинама развијених економија. 

Скуп је организован уз подршку Делегације ЕУ у Србији и пројекта „Јачање 

институционалних капацитета Комисије за заштиту конкуренције“  који је финансиран 

средствима ЕУ. 


