
СЕМИНАР

Предавачи:  

• Жељко Ракић, начелник Одељења за трговину и  развој и конкуренције у Министарству трговине, туризма и 
телекомуникација;
 
• Невена Праизовић, самостални саветник у Министарству трговине, туризма и телекомуникација, члан Радне 
групе за израду измена и допуна Закона о електронској трговини;

• Мирјана Дамјановић начелник Одељења за контролу промета, спречавање нелојалне конкуренције и 
заштиту потрошача у Сектору тржишне инспекције;

• Бојана Амановић, виши саветник у Министарству трговине, туризма и телекомуникација, члан Радне групе 
за израду Закона о трговини и Закона о робним берзама.  

Семинар је намењен представницима свих сектора који се баве трговином или заштитом пословања, 
приватним компанијама  и јавним предузећима, представницима судства и адвокатуре, банкарства и 
осигурања, сектора за ИТ технологије, унутрашњих послова и послова интерне безбедности, запослени на 
пословима продаје администрације, маркетинга, и слично).  

Tеме: 

• Нова законска решења Закона о трговини
• Инспекцијски надзор над применом Закона о трговини
• Најважније новине у измењеном и допуњеном Закону о електронској трговини

Среда, 30. октобар, 2019. године 
Пословна зграда ЈП Службени гласник,  
Јована Ристића 1, пети спрат

НОВА ЗАКОНСКА РЕШЕЊА У ТРГОВИНИ И 
ЕЛЕКТРОНСКОЈ ТРГОВИНИ

Измене и допуне Закона трговини и Закона о елек-
тронској трговини  уводе значајне новине за све 
учеснике у промету. Најзначајније измене везане 
за електронску трговину односе на слање комер-
цијалних порука, уговарање електронским путем и 
пружање услуга информационог друштва. Посебно 
важна новина јесте увођење механизма за уклањање 
недопуштених садржаја на интернету који укључује 
деловање надлежних органа за примену и посту-
пање по прописима, на начин који омогућава изда-
вање аката којима се налаже уклањање недопуште-
них садржаја на интернету.

Котизација: 11.500,00 динара + ПДВ 
 

После две извршене уплате, трећи 
полазник добија гратис!

initiator:seminar@slglasnik.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:c044cf66cd89ed438e9eef8e04e9ab36



Регистрација учесника 
 
Нова законска решења Закона о трговини
 
Пауза (кафа) 
 
Инспекцијски надзор над применом Закона о трговини
 
Пауза (кетеринг)

Најважније новине у измењеном и допуњеном Закону о  
електронској трговини:

– Закључење уговора у електронском облику,

–  Слање комерцијалних порука само уз пристанак лица и 
могућност опозива тог пристанка,

–  Физичко лице у својству пружаоца услуга информационог 
друштва,

–  Прекогранично пружање услуга информационог друштва,

–  Уклањање недопуштених садржаја на интернет.

 
Расправа о теми, питања и одговори

9.30–10.00
 
10.00–11.30

11.30–11.45  
 
11.45–12.45 
 
12.45–13.15 
 
13.15–14.15 

 
14.15–15.30

Уколико се не пријави довољан број учесника организатор задржава право да откаже одржавање семинара, 
уз обавезу да о отказивању обавести пријављене учеснике.

ПРОГРАМ СЕМИНАРА

АДРЕСА И ПИБ (ПРАВНА ЛИЦА):

Пријаве на телефоне: 011/30 60 527, 30 60 373, 30 60 331  
или на е-mail: seminar@slglasnik.com

Центар за едукацију ЈП Службени гласник

Учесницима семинара обезбеђени су:
•  интерактивно предавање, обука и саветодавна подршка 
•  сертификат о завршеној обуци
•  радни материјал
•  чланство у Клубу читалаца уз 25% попуста на сва Гласникова издања књига 
•  савремено опремљен простор прилагођен потребама одржавања семинара и
•  кетеринг и освежење.
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