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АНАЛИЗА ЕФЕКАТА 

 

1. Одређивање проблема које закон треба да реши 

 

Закон о оглашавању („Сл. гласник РС”, бр. 79/2005 и 83/2014 - др. закон) 

предстаљао је добар први корак ка регулисању услова и начин оглашавања, као и права 

и обавезе оглашивача. У тренутку његовог доношења 2005. године у Србији још нико 

није чуо за Facebook, дигитализација је била тек у повоју, а могућности паметних 

телефона неслућене. Много тога се променило у Србији, Европској Унији, па и у свету 

за тих 10 година, укључујући како праксу, тако и прописе из области оглашавања. 

Новим законом потребно је одговорити на промене, изазове и питања која су се јавила 

у пракси. Са једне стране, оглашавање вероватно никада у историји није било толико 

свеприсутно и доступно потрошачима, укључујући и осетљиве категорије грађана. Са 

друге стране, показало се да неке ствари које су 2005. године биле нове и помало 

застрашујуће, попут упоредног оглашавања, не представљају претње, уколико су добро 

регулисане и ваљано контролисане. Неопходно је преиспитати одређена ограничења 

која више не служе сврси, а да се законски реше одређена питања која нису била 

регулисана или су представљала проблеме у примени.  

Међутим, дивови дигиталног доба, Google или Facebook, највећим делом 

остварују профит управо од оглашавања. Оглашавање се сматра насртљивим или 

преварним, готово нечасним занимањем, али сви радо препричававају инспиративне 

или занимљиве рекламе пријатељима. Истина је да је оглашавање стара, важна и 

креативна индустрија, без чије помоћи би било јако тешко снаћи се на модерном 

тржишту и направити прави избор међу стотинама понуђених брендова. 

Поједини институти важећег закона су постали сврха сами себи, те је из тог 

разлога неопходно преиспитати њихов значај и нормирати их на начин да сви учесници 

у процесу имају корист од њих. Један од тих је и декларација коју је неопходно 

поједноставити у погледу чувања огласне поруке и података о огласној поруци. Измене 

се односе на прецизно (numerus clausus) утврђивање садржине декларације (чиме се 

избегава потреба за детаљнијим регулисањем овог питања путем доношења посебног 

подзаконског акта, односно избегавају се евентуалне нејасноће при примени прописа). 

Садржина декларације се односи и на опис предвиђеног начина оглашавања (односно, 

навођење огласног средства – врсте медија путем којег се преноси огласна порука, те 

предвиђеног временског периода оглашавања – путем ког се утврђује трајање било 

какве евентуалне повреде). Разумевајући потребу за олакшаним спровођењем закона од 

стране инспекцијских органа, огласна декларација не би требало да буде средство за 

спровођење прописа о заштити интелектуалне својине, трговине или неких питања 

изван опсега закона којим се регулише оглашавање. Разлози леже у нужности 

ефикасносне примене, избегавајући бирократски формализам и захтевање података 

који нису релевантни или суштински потребни за спровођење закона (чиме се 

аутоматски смањује потреба за управљањем опсежном документацијом за учеснике у 

поступку оглашавања, који морају да попуне и чувају изузетно велики број огласних 

декларација). Неспорно је да управним надлежним органима треба омогућити 

одговарајући увид у целокупни опсег потенцијалних кршења закона, али при томе 

значајно смањити регулаторно оптерећење за оглашиваче и медије. Чување целокупног 

медијског плана оглашавања за сваку појединачну огласну поруку представља 

исцрпљујући додатни посао за пословање свих учесника у ланцу оглашавања, а 

суштински је непотребно из угла учинковитог спровођења прописа.  

Што се тиче периода чувања огласне декларације, односно саме огласне поруке, 

потребно је усклађивање ових критеријума. Имајући у виду динамичку природу 

оглашавања, природу декларације (као средства којим се, у интересу медија, омогућава 



 2 

да оглашивач преузме одговорност за своје поступање при оглашавању), циљ 

целокупног правног оквира (у смислу ограничавања недозвољених утицаја на јавност 

путем оглашавања) односно неопходност брзе реакције ради сузбијања недозвољеног 

оглашавања, обавезни рок за чување овог документа од 30 дана по истеку периода 

оглашавања у потпуности је примерен, при чему не ограничава медије да дуже чувају 

огласне поруке за које процене да би могле бити спорне са становишта прописа (и на 

тај начин, индиректно преузму или не преузму одговорност за законито оглашавање).  

Коначно, имајући све наведене аспекте у виду, непоседовање декларације не 

треба да буде обавеза за медије која би се прекршајно санкционисала, већ заштита 

прносилаца огласне поруке од санкције која би могла да уследи ако је оглашаање 

противно закону. Зато је решење које је било у важећем закону нужно било променити 

на начин да се одговорност буде на оглашивачу, али да преносилац огласне поруке 

уколико нема деклерацију а огласна порука је противна закону ступа на место 

оглашивача у погледу одговорности и обавеза прописаних законом. 

Важан сегмент закона свакао је и даља хармонизација са прописима ЕУ, што 

подразумева имплементацију Директива ЕУ 2006/114 о обмањујућем и упoрeдном 

оглашавању. Захтеви Директиве морају бити у потпуности испуњени имајући у виду да 

је она минимума хармонизације. Обмањујуће оглашавање је забрањено, док је упоредно 

дозвољено под одређеним условима. Да би се заштитили грађани и конкуренти 

прописане су управне санкције, али је омогућена и паралелана судска заштита за 

кршење ових одредаба.  

Интернет као савремено средство комуникације предстаља велики проблем за 

надзорне огране, а нарочито чињеница да се велики део сиве економије пребацио са 

улице на интернет. Из тих разлога од суштинског је значаја одредити шта се сматра 

интернет оглашавањем и који су то пресудни критеријум који се узимају приликом 

оцене да ли је огласна порука усмерена на примаоца из Србије. 

Национална стратегија за младе за период 2015 до 2025. године предвиђа као 

стратешкие циљеве Здраље и благостање младих и Безбедност младих. Пре свега 

приликом разматрња питање безбедности младих као посебне друштвене групе, истиче 

се да је неопходно уважити специфичности ове групе и на пољу претњи којима су 

изложени и на пољу вредности које је потребно заштитити, а самим тим и начина на 

који се може постићи њихова безбедност. Млади су значајан ресурс сваког друштва, са 

потенцијалом да постану активни и продуктивни, али за многе од њих, на путу њиховог 

развоја, постоје бројни безбедносни изазови, ризици и претње. То су изазови, ризици  и 

претње који подстичу насилно понашање, екстремизам и нетолеранцију према 

различитим културним моделима и вредностима, утичу на пораст криминала, доводе до 

забрињавајућег пораста употребе опојних дрога и алкохола, коцкања, неговања 

небезбедних стилова живота у саобраћају, на спортским и другим јавним 

манифестацијама, у јавном простору, несналажења у новим, неочекиваним, 

„ванредним” ситуацијама, и слично. Већа изложеност безбедносним ризицима и 

претњама утиче на угрожавање физичког опстанка и интегритета младих, као и на 

могућност да воде квалитетан начин живота, у сигурном окружењу, где се неометано 

развијају у условима који подстичу здрав ментални развој и духовну равнотежу и где су 

млади успешни и срећни.  Болести зависности имају хроничан ток и доводе до тешких 

поремећаја психичког и телесног здравља младих, односно угрожавају или заустављају 

њихов правилан психофизички развој. Спортско клађење је други најзаступљенији 

вид коцкања, који је упражњавало 17,2% испитаника некада у току свог живота. 

Србија је, према европским истраживањима, држава са највећим бројем 

коцкарница по глави становника, јер за хазардом најчешће посежу људи који имају 

одређене проблеме, а млади тако “убијају” време. Око три милиона наших грађана игра 

неку игру на срећу, а сваки пети може постати патолошки коцкар. Коцкање је 
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карактеристично за друштва у транзицији, а смањује се растом стандарда, па је зато 

улога државе најбитнија. Дакле, она мора пописати правила понашања, па и строге 

казне за оне који их крше, да грађани не би лажну срећу тражили у играма на срећу, већ 

се трудили да некако зараде за пристојан живот. Посебно забрињава је да се повећава 

број жена и малолетника који се коцкају. 

Одредбе које су уређивале оглашавање алкохолних пића створиле су велики 

проблем у пракси због различитог режима који је установљен за алкохолна пића са 

једне стране и  пиво и вино са друге стране. Оваква подела доводила је до 

парадоксалних ситуација као што је немогућност рекламирања безалкохолног пива, као 

и ситуација у којима је непоходно проценити у коју категорију спадају разна нова пића 

као што су сомерсби и слично. Зато је потребно егзактно одредити критеријум поделе 

на слабија и јача алкохолна пића узимајући проценат алкохола у њима. 

Република Србија има релативно стриктан регулаторни режим оглашавања 

алкохолних пића, нарочито у односу на штампане медије, уколико се направи поређење 

са државама чланицама Европске Уније. За разлику од дуванских производа, у 

Европској Унији не постоји релевантна регулатива којом се препоручује забрана 

оглашавања алкохолних пића у одређеним медијима (осим претходно цитиране 

регулације начина оглашавања, која није спорна и), те о овом питању постоје 

различити прописи међу државама чланицама, односно другим земљама Европе, 

условљени националном политиком у области здравства и културолошким разлозима 

(нпр. скандинавске земље традиционално имају строжију регулативу везану за 

алкохолна пића). По јавно доступној студији, припремљеној за потребе Европске 

Комисије 2009. године, стање регулативе по овом питању је изузетно разноврсно:  

 

 

 

 

 

 

 

Држава Телевизија Радио Биоскопи Штампани 

медији 

Билборди Интернет 

Аустрија X (ж) O (ж) - - - - 

Белгија 

(Валонија) 
X (ж) - - - - - 

Бугарска X (ж) X (ж) X (ж) X (ж) X (ж) - 

Чешка - - - - - - 

Кипар O O - - - - 

Данска O O - - - - 

Естонија O O X O X (ž) - 

Финска X (ж) / O  X (ж) / O  X (ж) / O  X (ж) / O  X (ж) / O  X (ж) / O  

Француска X O X O O O 

Немачка O O O - - O 

Грчка - - - - - - 

Мађарска O O O O - O 

Ирска X (ж) / O  O - - - - 

Италија O O O O O O 

Летонија X (ж) / O  X (ж) / O  O O O O 

Литванија O O O O O - 

Луксембург - - - - - - 

Малта O O - - - - 

Холандија O O - - - - 

Норвешка X X X X X X 
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Пољска X (ж) / O  X (ж) / O  X (ж) / O  X (ж) / O  X (ж) / O  X (ж) / O  

Португал O O - - - - 

Румунија O O - - - - 

Словачка O O - O O - 

Словенија X (ж) / O  X (ж) / O  X (ж) / O  X (ж) X (ж) / O  X (ж) / O  

Шпанија X (ж) / O  - O - O O 

Шведска X X X X (ж) / O  X X 

Швајцарска X (ж) / O  X O O O O 

Уједињено 

Краљевство 
O O O O O O 

 

Легенда: „X“ = оглашавање алкохолних пића (или одређене категорије алкохолних 

пића) је забрањено, „О“ = оглашавање алкохолних пића (или одређене категорије 

алкохолних пића) је дозвољено, уз одређена ограничења, „-“ = није предвиђен посебан 

правни режим оглашавања алкохолних пића. Што се посебних категорија тиче, „ж“ = 

жестока пића. Гранични проценат се разликује и креће се од 15% до 28%  алкохола. 

Бројне државе тако уопште не ограничавају оглашавање алкохолних пића у 

штампаним медијима (чак 14) или превиђају либералнији третман за остале медије у 

односу на електронске медије (Француска, Летонија, Словенија, Швајцарска, чак и 

иначе врло рестриктивна Шведска). Насупрот томе, свега шест држава забрањују 

оглашавање одређене врсте алкохолних пића у штампаним медијима, али велики број 

посматраних држава предвиђа строжији режим оглашавања на електронским медијима. 

Друге јурисдикције (нпр. Русија) тренутно разматрају либерализацију рестриктивног 

режима оглашавања алкохолних пића у штампаним медијима, као средство културне 

политике. Ограничења оглашавања се најчешће управо односе на програме намењене 

малолетницима, односно на дозвољени начин оглашавања, на шта предлог измена и 

допуна не би утицао. Дакле, у Србији након усвајања предложених решњења не би 

дошло до потпуне либерализације оглашавања, већ би режим оглашавања алкохолних 

пића био компаративно строг. Међутим, треба напоменути да ефекат рестриктивних 

режима оглашавања у односу на смањивање ризичне конзумације (што представља 

основни разлог регулације алкохола) није доказан. 

У том смислу, генерални тренд у Европској Унији јесте фокусирање на најшире 

доступне и циљане медијске канале, односно рестриктивнији приступ у односу на 

електронске медије. Из наведених разлога, струковна удружења на европском нивоу су 

утврдила да управо телевизија представља најограниченији (најрегулисанији) медиј 

везано за оглашавање алкохола. Треба истаћи упоредну европску праксу, која се 

значајно фокусира на унапређивања ограничавање оглашавања алкохолних пића путем 

електронских медија (нпр. прописе држава попут Естоније, Финске, Мађарске, 

Литваније, Малте, Холандије, Пољске, Португала, Румуније, Словачке, Словеније или 

Шпаније), где је граница термина емитовања постављена знатно строжије него у 

тренутном законском режиму у Србији. 

 

2. Циљеви који се доношењем закона постижу 

 

Имплементирајући искуства надзорних органа у примени прописа, нови закон 

треба да омогући одговарајуће алате инспекцијама, односно да обезбеди уређеније 

тржиште и јасна правила игре за све учеснике на њему.  

У припреми законских измена циљ је био заштите благостања свих потрошача, а 

нарочито осетљивих категорија попут малолетника, трудница или возача. С том 

намером, детаљно су регулисани обмањујуће оглашавање и ограничења оглашавања 

одређених производа, попут дуванских производа или алкохолних пића. Узети су у 

обзир како ризици везани за појаву нових производа, попут електронских цигарета, 
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тако и специфичности модерних начина оглашивања као Интернет оглашавања. Закон 

детаљно регулише дозвољене и недозвољене начине, предмете и средства оглашавања, 

са суштинским циљем да обезбеди фер тржишну утакмицу и да на најбољи начин 

пружи заштиту грађанима Србије од преварних огласних порука или неодговарајућих 

огласних пракси. Нови Закон о оглашавању треба да представља интегрални део једног 

свеобухватног правног оквира, којим ће се на најбољи начин регулисати легитимно 

истицање предности одређених производа и обавештавање потрошача. Оглашавање 

неспорно утиче на потрошаче, њихове изборе и економске одлуке у вези са куповином 

робе или услуге. Закон поставља минимална, транспарентна и објективна мерила за све 

учеснике у овом процесу. Намера је да се осигура правна сигурност за оглашиваче, а 

спокој за примаоце огласних порука. У тим напорима, други алати, предвиђени 

Законом о заштити потрошача, Законом о трговини и посебним секторским прописима 

ће нам представљати непроцењиву помоћ. 

Дефиниција оглашавања преузета је из Директиве 2006/114, а дефиницијом 

оглашиача сужена је примена Нацрта у односу на важећи Закон о оглашавању. Наиме, 

оглашавање је сада повезано искључиво са професионалном или пословном 

делатношћу продаје робе и услуга, уључујући права и обавезе. Преносилац огласне 

поруке везан је за лице које преноси огласну поруку, преко средстава чији је власник, 

медија чији је издавач или домена чији је регистрант. Оваквим дефинисањем постиже 

се јасно разграничење између оглашавања и других обавештена која се упућују 

јавности преко медија, а која по својој природи нису оглашавање (саопштења државних 

органа, хуманитарне акције и сл.). Да не би постојале недоумице и различита тумачења 

у члану 3. одређено је шта се не сматра оглашавањем у смислу овог закона. То су пре 

свега поруке личне природе, огласи физичких лица који нису везани за њихову 

пословну или професионалну делатнот, затим јавна обавештавање које врше државни 

органи, односно други носиоци јавних власти, у склопу остваривања послова из свог 

делокруга (нпр. јавни позиви, обавештења, јавне кампање и сл.), изборне кампање и 

друге промотивне активности политичких организација, јавно обавештавање које врше 

удружења, синдикати, и друга правна лица, у склопу делатности која се не односи на 

продају робе и услуга укључујући активности, непокретности, права и обавеза, 

информисање јавности о активностима друштвено одговорног понашања, осим ако се у 

тој активности стичу елементи спонзорства у смислу овог закона. 

Извршено је појмовно повезивање са Законом о трговини у погледу продајних 

подстицаја, односно оглашавања истих. С тим у вези одређује се да оглашени продајни 

подстицај мора да има све елементе које има и понуда продајног подстицаја како је то 

прописано Законом о трговини.  

Имајући у виду да је донет посебан Закон о електронским медијима којим су 

дата јасна овлашћења за РЕМ, у овом Нацрту је експлицирано да у вршењу надзора над 

применом овог закона у погледу оглашавања у електронсим медијима регулаторно тело 

надлежно за област електронских медија има овлашћења и дужности утврђене овим 

законом и законом којим се уређује област електронских медија, а нарочито да 

преносиоцу огласне поруке (пружалац медијске услуге) изрекне меру у складу са 

законом којим се уређује област електронских медија, поднесе захтев за покретање 

прекршајног поступка према преносиоцу огласне поруке и обавести други орган јавне 

власти ако постоје разлози за предузимање мера према оглашивачу за које је тај орган 

надлежан. 

Оглашавање појединих роба и услуга регулисано је посебним прописима. Тако 

Закон о лековима и медицинским средствима и прописи који су донети на основу њега 

уређују овлашћења Агенције за лекове и медицинска средства за одобравање огласних 

порука и оглашавања лекова и медицинсих средстава. Имајући у виду да су Нацртом 

закона о оглашавању прописана општа правила оглашавања, а пре свега обмањујуће и 
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упоредно оглашавање, примена посебних правила не искључеје примеу овог закона без 

обзира да ли је одобрење дато. С обзиром да надзор над применом овог закона врше и 

други органи и оргнизације, као и носиоци јавних овлашћења, претпоставка је да ће 

водити рачуна како о посебним правилима тако и о општим правилима оглашавања 

прилиом оцене да ли је одређена огласна порука у сладу са законом или не. 

Увођењем паралелене судске и управне заштите за обмањујуће и упоредно 

оглашавање оставља се могућност привредним субјектима да уколико изостане 

ефикасна управна заштита кроз надзор инспекцијских органа, покрену поступе пред 

судом и онемогуће обмањујуће и недозвољено упредно оглашавања и уколико се 

утврди постојање штете и њену накнаду.  

Прописивањем сходне примене одредба о оглашавању дувана и дуванских 

производа на оглашавање електронских цигарета, течности и делова за ел.цигарете 

прописује се једнаки правни режим за све производе који по својој функцији замењују 

цигарете, односно имају негативне ефекте на здравља становништва. 

Ограничавањем оглашавања игара на срећу доприноси остваривању циљева 

предвиђених Националном стратегијом за младе и то безбедност младих и здравље и 

благостање младих.  

 

3. Друге могућности за решавање проблема 

 

У току анализе разматрано је неколико релевантних могућности: 

1) status quo – немењање важећег Закона о оглашавању уз унапређење 

примене; 

2) доношење новог закона који у потпупности преузео одредбе Директива 

2006/114/EЗ о обмањујућем и упоредном оглашавању и Директиве 98/43/EЗ о 

хармонизацији закона, прописа и административних аката држава чланица везаних за 

оглашавање и спонзорство дуванских производа. Поред тога савремени начини 

комуникације којима се преносе огласне поруке захтевају прописивање посебних 

правила. 

Обзиром на имплементацију европских директива, те знатне измене које су се 

извршиле у законодавном оквиру, ажурирање прописа само путем измена и допуна 

није било довољно – нови закон је једино решење. 

 

4. Зашто је доношење новог Закона најбоље за решавање проблема 

 

У оквиру процеса хармонизације, као и потребе да се на систематичан начин 

уреде општа правила оглашавања, као и посебна правила и ограничења за оглашавање 

појединих роба и услуга у циљу заштите јавног интереса, а посебно малолетника.   

Потреба да се одговори захтевима праксе који су се појавили током примене важећег 

закона, имплементација побољшаних стандарда заштите грађана, као и даља 

хармонизација са новом регулативом Европске уније, условили су и потребу за 

доношењем осавремењеног прописа који би боље одговорио захтевима времена. 

Оглашавање, као системско питање, од великог је значаја за свест грађана и 

економски интерес свих лица у „ланцу оглашавања“, због захтева правне сигурности и 

јасноће привредног окружења, нормативно мора бити покривено у виду закона. 

Законом о оглашавању („Службени гласник РС“ бр. 79/2005 и 83/2014) први пут 

су постављени законски оквири за комерцијално оглашавање. Утврђена је надлежност 

органа управе и инспекцијски надзор у области промета робе и услуга над применом 

закона врши тржишна инспекција.  

Анализом инспекцијских надзора над применом одредаба и предузетих мера у 

последњих пет године (2009-2014) закључујемо да постоји тренд смањења броја 
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донетих решења којим је забрањено оглашавање, као и поднетих пријава за привредни 

преступ, односно захтева за покретање прекршајног поступка,  

 

Напомена: У 2012. години судије су кажњавале правна лице и предзетнике казнама у 

распону од 30.000 дао 550.000. динара. 

 
 
2014 

У прошлој години највише решења којим је забрањено оглашавање донето је 

због неодређене огласне поруке (42), одмах следе неистините огласне поруке (36), а на 

трећем месту се налазе огласне поруке које су објављене без прописане декларације.  

Тржишна инспекција је поднела највише захтева за покретање прекршајног 

поступка (68) против конролисаних субјеката који се нису придржавали начела 

оглашавања из члана 3-10. Закона.  

У инспекцијским контролама су у већем броју утврђени прекршаји из одељка IV 

Посебни случајеви оглашавања, па је због незаконитог оглашавања продајних 

подстицаја и неистинито приказаних и означених производа или услуга поднето 14 

пријава за привредни преступ и 45 захтева за покретање прекршајног поступка. 

 

5. На кога ће и како утицати предложена решења 

 

Предложена решења ће утицати на: 

 

а) оглашиваче 

Сужавањем појма оглашавања на представљање у вези са пословањем односно 

професионалном или пословном делатношћу, ради подстицања робе и услуга, 

укључујући непоретности, права и обавезе, јасно се одређује да се оглашавање односи 
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искључиво на економску делатност, а да се сваки други вид информисања јавности о 

одређеним активностима државних органа не сматра оглашавањем.  

 

б) преносиоце огласних порука 

Овај појам одређен је не према врсти медија како је то био случај у важећем 

закону, већ применом субјективног критеријума, односно према лицу које преноси 

огласну поруку и то преко средства чији је власник, медија чији је издавач или домена 

чији је регистрант чиме се прецизира одговорност, односно одређује над којим лицем, 

који надлежни орган врши надзор. 

 

в) јединице локалне самоуправе 

Поверава се овлашћења за доношење подзаконских аката јединицама локалне 

самоуправе у погледу услова и начина за оглашавање на јавном простору. Циљ овог 

подзаконског акта је да се уреде услови и начини имајући у виду заштиту сигурности 

пешака, моторних возила и других учесника у саобраћају, као и интерес очувања и 

унапређења изгледа града, односно јединице локалне самоуправе заштите културно-

историјских споменика или други јавни интерес. 

Посебна правила односе се на постављање огласних паноа на јавним 

површинама, где такође јединица локалне самоуправе има посебна олашћења у погледу 

доношења плана постаљања паноа и расписивања конкурса за избор корисника 

 

г) штампани медији,  

Иако је тешко проценити тачне ефекте либерализације оглашавања алкохолних 

пића на штампане медије, економски ефекат ове категорије у Словенији износи око 

950.000 евра. У 2014. години, целокупно тржиште оглашавања алкохолних пића у 

штампаним медијима у Србији је износило 280.876 евра, што значи да би отварање 

тржишта несумњиво омогућило јасан финансијски бенефит штампаним медијима, који 

трпе велики пад прихода од оглашавања (у последње две године, и до 30% на 

годишњем нивоу). Процењено је да издавачка индустрија у Србији запошљава преко 

10.000 људи. 

Са друге стране, омогућавање либерализованог оглашавања алкохолних пића у 

штампаним медијима може унапредити развој локалне производње традиционалних 

алкохолних пића, нарочито пословање домаћих произвођача ракије. Штампани медији 

су пре свега фокусирани на локалну публику, која представља циљну групу ових 

произвођача, те представљају идеално средство упознавања читалаца о 

карактеристикама производа домаће радиности. Могућност информисања читалаца о 

карактеристикама ових категорија алкохолних пића (које нису имале могућност да 

развију препознатљив бренд, јер од оснивања послују под рестриктивним режимом 

оглашавања) представљала би значајан допринос привреди Србије. Јасан индикатор у 

том смислу јесте либерализација оглашавања вина која је спроведена претходним 

Законом; након опустошености овог сегмента привреде у деведесетим годинама, развој 

бројних домаћих породичних винарија је пратио и сходни раст оглашавања, који 

тренутно износи 14,6% огласног простора алкохола у штампаним медијима.  

Треба имати у виду да алкохолна пића сама по себи нису нужно штетна за 

здравље, друштво и безбедност у саобраћају, већ њихова злоупотреба. Нема основа да 

се забрањује промовисање одређених производа који су легално у промету пунолетним 

грађанима Србије који су пословно способна лица и у могућности да доносе сопствене 

одлуке. Управо на том пољу, залагањем за објективно и поткрепљено обавештавање 

грађана, штампани медији могу да у великој мери унапреде јавну свест о размерама 

наведеног проблема. Забрана представља изузетно јаку алатку, коју држава у 

тржишним привредама користи само као крајњу меру, након детаљне процене свих 
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ефеката. Емпиријска искуства са прохибицијом у Сједињеним Америчким Државама 

(или у одређеним локалним самоуправама у Србији) показује да прохибиција алкохола 

не успева да сузбије, већ чак подстиче његову злоупотребу – једино решење јесте 

подизање свести становништва о проблемима и ризицима уживања алкохолних пића. 

Уколико се сматра српском традицијом да родитељи попију пиће са дететом на 

прославама, односно конзумација алкохола повезује са зрелошћу, проводом или 

мужевношћу у домаћем друштву, забрана оглашавања ће имати само симболичне 

ефекте, при чему врло реално шкоди одређеном сегменту привреде. Комбинација 

саморегулативе (која се у овој области користи и развија у већини европских држава и 

подржана је од стране оглашивача и медија, при чему постоје алати и спремност на 

страни струковних удружења да имплементира одговарајуће стандарде), одговорног 

обавештавања грађана и сталне сарадње са државним органима на подизању свести о 

ризичном понашању је једини рационални приступ за смањење броја инцидентних 

ситуација и подстицање развоја друштва ка одговорном уживању. Доследна примена 

прописа и ограничења предвиђених прописима, која пружају сасвим одговарајући 

степен заштите прималаца огласне поруке, односно подлогу за промоцију одговорног 

уживања алкохола, много је важнија од сувишних забрана. 

 

д)оглашивачи електронских цигарета и других дуванских производа 

Оглашавање дувана и дуванских производа забрањено је на исти начин као и у 

важећем закону. Појава нових производа на тржишту у виду електронских цигарета и 

других дуванских производа који замењују цигарете и друге дуванске производе јавила 

се потреба да се законодавац одреди према оглашавању ових производа. У домаће 

законодавство још није транспонована Директива 2014/40/ЕУ која мења Директиву 

2001/37/ЕЦ (транспонована у домаће законодаство Законом о дувану), и  која забрањује 

комерцијалну комуникацију о електронским цигаретама и течностим за пуњење у свим 

врстама медија. Имајући у виду ове одредбе и дефиниције поменуте Директиве 

непоходно је било предложеним Нацртом закона о оглашавању уредити ово питање, 

односно поупнити правну празнину која у овом тренутку постоји, а тиче се 

оглашашвања електронских цигарета у свим медијима. С обзиром да је Нацртом већ 

одређен правни режим за дуван и дуванске производе предвиђена је сходна примена 

ових одредаба и на елетронске цигарете и све друге производе који замењују цигарете.  

 

ђ)оглашивачи приређивача игара на срећу 

Имајући у виду ове циљеве као и друштену одговорност приређивача игара на 

срећу која се прописује Законом о играма на срећу неопходно је умањити присутност 

оглашавања у свим медијима. Због свега наведеног Нацртом се предиђа ограничавање 

период оглашавања у електронским медијима од 21 до 06 часова, просторно се 

забрањује постављање билборда и плаката до 100м од школа и образовних установа. 

Поред ове забране усвојене су и препоруке Европске Комисије које се односе на 

заштиту потрошача и учесника игара на срећу Commision Recommendition of 14 July 

2014 on principles for the protection of consumers and players of online gambilng services 

and for the prevention of minors from gambeling online.   

   

 

6. Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и привреди 

(нарочито малим и средњим предузећима) 

 

Уколико се привредни субјекти придржавају законских захтева никаки посебни 

трошкови се не очекују. Могући ефекат регулаторне интервенције у погледу одсуства 

било каквих ограничења у оглашавања алкохола у штампаним медији је прерасподела 
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средстава са оглашавања у електонским медијима (тв и радио) на оглашавање  у 

штампаним медијима. Иако је тешко проценити тачне ефекте либерализације 

оглашававања алкохола на штампане медије према расположивим подацима нпр. 

економски ефекат ове категорије у Словенији износи 950.000 евра, у 2014. години 

целокупно тржиште оглашавања алкохола у штампаним медијима у Србији је износило 

280.876 евра, што значи да би отварање тржишта несумљиво омогућило јасан 

финансијски бенефит штампаним медијима, који трпе велики пад прихода од 

оглашавања (у последње две години и до 30% на годишњем нивоу). Процена је да 

издавачка индустрија у Србији запошљава преко 10000 људи.  

Дозвољавање упоредног оглашавања требало би да допринесу развоју 

делатности оглашавања и извор за додатна средства.  

 

7. Да ли позитивни ефекти оправдавају трошкове 

 

Јасном поделом надлежности у надзору оствариће се ефикасна примена закона, 

а што ће довести до спречавања пре свега обмањујућег и упоредног оглашавања а тиме 

и до отклањања нелојалне конкуренције. Као што је наведено у тачки 6. примена 

закона неће изазвати додатне трошкове привреди. Обзиром да овај Закон наставља 

континуитет и надоградњу еквивалентног претходног прописа, средства неопходна за 

примену су истоветна претходно опредељеним, без непредвиђеног додатног захвата из 

буџетске касе. 

Опет, сузбијање несавесног оглашавања и неуредног пријављивања прихода по 

овом основу, као и наплаћивање казни за кршење одредби овог Закона, могли би бити 

додатни извор прихода за буџет. 

 

8. Да ли акт стимулише појаву нових привредних субјеката на тржишту и 

тржишну конкуренцију 

 

Закон може довести до појаве нових учесника на тржишту, а подстиче рад 

оглашивача и маркетинг-агенција, под фер и поштеним условима. Што се здраве 

конкуренције тиче, при оглашавању (а посебно одредбама о упоређујућем или 

оцрњујућем), управо је циљ њено развијање. 

Омогућавањем оглашавања алкохола без ограничења у штампаним медијима 

може унапредити развој локалне производње традиционалних алохолних пића, 

наричито пословање домаћих произвођача ракије који ће тако добити могућност да 

представе своје производе. Штампани медији су пре свега фокусирани на локалну 

публику, која представља циљну групу ових произвођача, те представљају идеално 

средство упознавања читалаца о карактеристикама производа домаће радиности. 

Могућност информисања читалаца о карактеристикама ових категорија алкохолних 

пића (које нису имале могућност да развију препознатљив бренд, јер од оснивања 

послују под рестриктивним режимом оглашавања) предствљала би значајан допринос 

привреди Србије. Јасан индикатор у том смислу јесте либерализација оглашавања вина 

која је спроведена важећим законом. Развоја бројних домаћих породичних винарија је 

пратио и сходни раст оглашавања који тренутно износи 14,6% огласног простора 

алкохола у штампаним медијима 

 

9. Да ли су заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје ставове 

 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација је, у складу са Програмом 

јавне расправе који је Одбор за привреду и финансије Владе усвојио Закључком 05 
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Број: 011-16697/2014, организовало јавну расправу која је трајала од 3. јануара до 

3.фебруара 2015. године, и то: 

1) постављањем Нацрта закона о оглашавању на сајт Министарства у трајању од 

30 дана и обавештењем да је покренута jaвна рaспрaва рaди прибaвљaњa мишљeњa 

стручне и шире jaвнoсти o Нацрту закона,  

2) организовањем централне јавне расправе у форми округлог стола 28. јануара 

2015. године у просторијама Привредне коморе Србије на којој су узели учешће 

чланови Радне групе за израду Нацрта закона и следећи заинтересовани субјекти: 

Partners RS, Carlsberg, Radio Laguna, Dev, Telenor d.o.o, НИС, Market Pharma,Advertiser 

Serbia, Credit Agricole banka, Fondacija za otvoreno društvo, Šafran d.o.o, SBB d.o.o, ABC 

Srbija, Happy Tv, Advokatska kancelarija Karanović, Advokatska kancelarija Janković, 

Popović, Mitić, Delhaize Serbia d.o.o, Tanjug, DIS, Rem, Udruženje pivara Srbije, Erste 

banka, BAT, Limundo d.o.o, Udruženje rtv Srbije, Ratel, Srbijatransport, RTS, Beogradski 

sajam, Office shoes d.o.o, Jevtić nekretnine, Fonet, KCN, Pink int. Company, Procredit bank, 

Mona d.o.o, Alma Quatro, Legat nekretnine, Anem, Halo oglasi, Farmalogist d.o.o, Rab 

Srbija, Đak sport d.o.o, Kupujem Prodajem d.o.o, Adria Media Group Nordvik, JTI, Heineken 

Srbija, Philip Morris, UMBRELLA, Asocijacija medija, Међународно удружење 

пропагандиста- српски огранак, Национална асоцијација издавача новина и магазина.  

 По окончању поступка јавне расправе Министарство је анализирало све 

примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и прихватила предлоге који 

су релевантни са становишта предмета закона и то: предлог Градске управе Града 

Београда у вези оглашавања на јавном простору и у делу Надзора над применом закона, 

предлог Адвокатске канцеларије Микијељ, Јанковић & Богдановић у делу који се 

односи на терминолошко усклађивање са важећим прописима и Директивом, предлог 

СОС канала у вези реемитовања прекограничних програма, предлог Асоцијације медија 

у вези оглашавања алкохолних пића у штампаним медијима, предлог Удружења пивара 

Србије а које се тичу оглашавања алкохола, предлог СББ у вези продајних подстицаја, 

предлог Националне асоцијације издавача новина и магазина у вези оглашавања 

алкохола у штампаним медијима.   

 Предлози, сугестије и примедбе учесника у Јавној расправи који су достављени 

овом министарству после анализе истих нису прихваћене и то: предлог Umbrella у вези 

оглашавања електронских цигарета, НИС-а у вези оглашавања на јавним површинама, 

предлог АНЕМ-а, предлог ПАНОНТРАНСПОРТ-а у вези забране оглашавања 

делатности јавног превоза које нема дозволу надлежног органа, предлог Удружења за 

тржишне комуникације Србије, а која су у супротности са позитивно правним 

прописима или нису предмет регулације овог закона. 

Централна Јавна расправа оцењена је од стране свих учесника као веома 

успешна и конструктивна у смислу могућности свих учесника да активно учествују у 

раправи о тексту Нацрта закона и износе своје идеје поткрепљене примерима из њихове 

свакодневне праксе. Нацрт закона добио је подршку свих укључених заинтересованих 

страна и закључено је да је општа оцена да је текст Нацрта закона добар, прихватљив за 

све учеснике и усклађен са савременим тенденцијама и законским решењима. 

 

10. Које ће се мере током примене закона предузети да би се остварило оно што 

се доношењем закона намерава 

 

Нацртом закона предвиђене су следеће мере за спровођење акта, односно 

доношење следећих подзаконских аката: 

- Министар надлежан за послове трговине прописује облик и садржину знака 

забране и служења алкохолних пића малолетним лицима и прописани знак штетности 

прекомерне употребе алкохолних пића.  
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 - Јединица локалне самоуправе ће као поверени посао донети акт о условима и 

начину оглашавања на јавном простору. 

 Надлежност за надзор над применом овог закона поверена је: министрству 

надлежном за послове трговине, Републичкој агенцији за електронске медије, јединици 

локалне смоуправе као поверено овлашћење, као и други органи и организације или 

носиоци јавног овлашћења чија је надлежност утврђена посебним прописом. 

 Инспекцијски надзор поверен је министрству надлежном за послове трговине 

преко тржишних инспектора и јединицама локалне смоуправе преко комуналних 

инспектора. 

 


