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Б е о г р а д 

 

Министарство грађевинарства, caoбpaћaja и инфраструктуре доставило је дана 30.09.2022. године 

Комисији за заштиту конкуренције Предлог уредбе о расподели страних дозвола за међународни 

превоз терета (у даљем тексту: Предлог уредбе), са образложењем и пратећим документима, ради 

давања мишљења. 

 

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

(„Службени гласник РС“, бр. 51/2009 и 95/2013), Савет Комисије за заштиту конкуренције на 97. 

седници од 04.10.2022. године, даје следеће: 
 

М И Ш Љ Е Њ Е 

 

Актом Комисије за заштиту конкуренције, број: 9/0-02-619/2022-2 од 08.09.2022. године дато је 

мишљење на Предлог уредбе.  

 

У наведеном мишљењу се указује да би се из одређених решења у Предлогу уредбе могло 

закључити да би превозници који су дозволе имали у претходном периоду могли имати 

повољнији положај при расподели дозвола у односу на нове превознике, као и да образложење 

Предлога уредбе не садржи разлоге за изузимање дозвола за возила која се користе по основу 

уговора о закупу. 

 

У прилогу захтева за давање мишљења на предметни Предлог уредбе, који је Комисији 

достављен 30.09.2022. године, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 

доставило је Комисији и акт број 110-00-00064/2022-03 од 28. септрембра 2022. године, који 

садржи разлоге и објашњења у вези наведених решења из Предлога уредбе за која је Комисија 

изразила забринутост у тексту мишљења од 08.09.2022. године. 

 

Након разматрања Предлога уредбе и образложења, претходно датог мишљења Комисије број 

9/0-02-619/2022-2 од 08.09.2022. године, а узимајући у обзир разлоге и објашњења за одређена 

решења из достављеног предлога прописа, Савет Комисије је оценио да достављени Предлог 

уредбе не садржи одредбе које су спорне са становишта примене Закона о заштити конкуренције. 
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