На основу члана 41. ст. 1. и 3. Пословника Владе („Службени гласник
РС”, бр. 61/06 - пречишћени текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и
76/14), на предлог Министарства финансија,
Одбор за привреду и финансије одређује
ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
О НАЦРТУ ЗАКОНА О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА
1. У поступку припреме закона којим се уређују накнаде за коришћење
јавних добара, Министарство финансија спроводи јавну расправу о Нацрту закона о
накнадама за коришћење јавних добара (у даљем тексту: Нацрт закона), који је
саставни део овог програма.
2. Јавна расправа о Нацрту закона спровешће се у периоду од 3. јануара
до 28. фебруара 2018. године.
3. Нацрт закона сачињен је у оквиру рада Радне групе која је
образована решењем министра. Учесници у јавној расправи су представници
државних органа и организација, привредних субјеката, пословних удружења,
стручне јавности, међународних организација, као и други заинтересовани учесници.
4. Текст Нацрта закона биће постављен на интернет страници
Министарства финансија www.mfin.gov.rs и на порталу е-управе.
5. Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству
финансија путем електронске поште на адресу: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs или
писаним путем на адресу: Министарство финансија, Сектор за фискални систем,
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, са назнаком „Јавна расправа – накнаде за
коришћење јавних добара.”
6. Јавну расправу о Нацрту закона организоваће Министарство
финансија у форми презентације и расправе о Нацрту закона у форми округлог стола,
која ће се одржати два пута, у периоду од 1. до 20. фебруара 2018. године. Распоред
округлих столова биће објављен на интернет страници Министарства финансија.
7. По окончању јавне расправе, Министарство финансија ће
анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и
сачинити извештај о спроведеној јавној расправи.
8. Овај програм, ради реализације, доставити Министарству финансија,
које ће јавни позив за учешће у јавној расправи са овим програмом објавити на својој
интернет страници и на порталу е-управе.
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