
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

 

Уставни основ за доношење Закона o оглашавању садржан је у члану 97. тачка 6. 

Устава Републике Србије којим се утврђује да Република Србија уређује и обезбеђује, између 

осталог, јединствено тржиште, правни положај привредних субјеката и систем обављања 

појединих привредних и других делатности. 

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

Оглашавање представља вид промовисања привредних субјеката у циљу побољшања 

њиховог економског полажаја на тржишту. Као легитимно средство којим се прави разлика 

између конкурената потребно је прописати одређена правила којима ће се омогућити 

објективно истицање разлика, а које неће довести до нарушавања тржишне утакмице.  

Оглашавање утиче на потрошаче, њихову могућност избора и економске одлуке које се 

доносе у вези са куповином робе или услуге. 

Овај закон треба да постави минимална, транспарентна и објективна мерила за све 

учеснике у овом процесу.  

Регулатива оглашавања служи како заштити потрошача, тако и оправданим интереса 

конкурената, чији интереси могу знатно бити повређени несавесним оглашавањем. 

Циљ регулисања области оглашавања, стога, чини подстицање тржишне утакмице 

привредних субјеката, обезбеђења правне сигурности и даљег побољшања стандарда 

потрошача. Оглашавање представља важну економску делатност, креативну индустрију, 

неизоставни део трошкова пословања свих лица у ланцу – произвођача и преносилаца 

огласних порука, самог оглашивача, његовог дистрибутера, те и прихода државе, са крајњим 

ефектом који се очитава на примаоца. Са друге стране, заштита недозвољеног утицаја на 

свест грађана путем метода које модерно право сматра недозвољеним а етика нечасним, 

промоција одређеног друштвено пожељног понашања и уважавање легитимних интереса 

свих заинтересованих страна представљају идеју-водиљу при изради оваквог прописа. 

Предлог Закона о оглашавању представља корак даље и у хармонизацији са прописима 

Европске уније, у складу са споразумом о Стабилизацији и придруживању – конкретно, 

имплементацијом решења директива 2006/114/EЗ о обмањујућем и упоредном оглашавању и 

директиве 2003/33/EЗ о хармонизацији закона, прописа и административних аката држава 

чланица везаних за оглашавање и спонзорство дуванских производа. Одређене друге 

међународне обавезе, попут доношења аката у складу са уговорима ратификованим при 

Савету Европе, такође су имплементиране овим законом. 

 

Досадашњи Закон је представљао први корак у целовитом уређивању ове области. Ипак, 

потреба да се одговори захтевима праксе који су се појавили током његове примене, 

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. 

 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНИХ РЕШЕЊА 

Први део - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.  
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Одређује предмет закона и прописује општу примену одредаба, посебна правила, 

ограничења и правну заштиту. 

 

Члан 2. 

Прописује се одређивање основних појмова употребљених у закону. Огласна порука 

представља само обавештење, дакле саму препоруку (било да је посредна или непосредна) 

која се упућује примаоцу. Оглашавање представља шири скуп свих активности чији је 

крајњи циљ пренос огласне поруке, коју је намењена прихватању од стране примаоца. 

Оглашивач са друге стране, јесте лице у чијем је интересу усвајање огласне поруке. Важно је 

напоменути да се, у складу са дефиницијом оглашавања, препоручују роба, услуга, 

непокретност, права и обавезе оглашивача и да се оглашавање увек у вези са комерцијалном 

делатношћу оглашивача. Према наведеном, оглашавање се односи искључиво на делатности 

комерацијаног карактера. 

Дефиниција оглашивача такође одређује природу овог процеса, јер упућује да је то 

лице које има своство трговца у складу са законом којим се уређује трговине или обавља 

професионалну или пословну делатност чији је циљ продаја робе, услуга, непокретности, 

права и обавеза. Преносилац је одређен у односу са средством којим се огласна порука 

преноси до примаоца огласне поруке и директно омогућује њена доступност, чиме остварује 

знатну економску корист од њеног објављивања, те стога сноси и значајан део одговорности. 

 

Члан 3.  

Прописује се општа примена овог закона. Регулисана је примена овог закона на 

оглашавање без обзира на начин и средство којим се врши. Такође, дефинисане су и 

активности на које се не примењује овај закон што не искључује примену закона из области 

електронских медија. На овај начин се дозвољава могућност да се у одређеним активностима 

из става 3. примењују правила Закона о елетронсим медијима у погледу временског 

ограничења емитовања (нпр. политичко оглашавање, друштвено одговорна кампања неке 

компаније која се емитује уз накнаду) 

 

Други део – ОПШТА ПРАВИЛА ОГЛАШАВАЊА 

 

Члан 4.  
У складу са уставним начелом слободе говора, Закон о оглашавању предвиђа да је 

оглашавање слободно и равноправно за домаћа и страна лица, да је забрањена цензура 

огласних порука због мишљења о јавним стварима, те подложност оглашавања прописима, 

јавном поретку и саморегулативи.  

 

Члан 5.  

Стандарди саморегулативе и професионалне етике у области у којој су слобода 

говора, потреба очувања креативности, моралних и етичких начела одређеног друштва, те 

заштите ауторских права и интелектуалне својине, али и оправдане критике и нужности 

објективног информисања представљају појмове од посебне важности, и заслужује посебну 

подршку и развој. 

 

Члан 6. 

Заснованост оглашавања са позитивним друштвеним принципима – друштвене 

одговорности, одсуства злоупотребе прималаца, потпуност и чињенична заснованост, као и 

усклађеност са општим правилима пристојности, представљају значајан начелни аспект ове 

материје. 
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Члан 7.  

Забрана оглашавања правног недозвољеног онемогућава оглашавање 

нерегистрованих делатности. Ова одредба има велики значај имајући у виду да је 

оглашавање прва информација која долази до потрошача и утиче на њихову економску 

одлуку да прибаве одређену робу или услугу. Такође, овим се значајно утиче на смањење 

сиве економије и увођење у леаглне токове свих економских ентитета. 

 

Чл. 8. до 9. 

Конкретизован вид подстицања правно забрањеног понашања, којим се спрчава 

дискриминација по било ком основу, међу којим облицима су посебно наведени национална, 

етничка, радна припадност, пол, политичка или друга опредељења, друштвено порекло, 

имовинско стање, култура, језик, односно друга својства личности. Поред тога збрањена је 

неоправдана дискриминација оглашивача, које не укључује легитимну пословну политику. 

 

Члан 10. 

Бланкетна забрана подстицања штетног понашања, тј. оног којим се угрожава 

здравље или безбедност примаоца огласне поруке, с тим да листа случајева није затворена, 

али предвиђа карактеристичне ситуације. 

 

Члан 11. 

Забрана обмањујућег оглашавања (Мisleading advertising) је преузета из релевантног 

права ЕУ.  Овај појам брани како интересе потрошача, тако и интересе савесних 

конкурената. Овакво оглашавање је забрањено и подразумева свако оглашавање које на било 

који начин, укључујући његов приказ, обмањује или је вероватно да ће обманути примаоце 

огласне поруке, које, због такве обмањујуће природе може да утиче на њихово економско 

понашање или које, због тога шкоди или је вероватно да ће нашкодити конкуренту. Наводи 

се кое информације у огласној поруци се узимају у обзир прилиом оцене да ли је одређено 

оглашавање обмањујуће или не. 

  

 Члан 12.  

Прикривено, односно оглашавање које може јавност довести у заблуду у погледу 

његове стварне природе (нпр. „информативни чланци“ у новинама који имају сврху 

промовисања једне компаније) који нарушавају медијску непристрасност и независност, 

такође није дозвољено. Нарочито се сматра да постоји уколико се обавља уз новчану или 

другу накнаду. 

 

Члан 13. 

Ознака препознатљивости представља допунско средство идентификације огласног 

садржаја, односно његовог раздвајања од других видова обавештања и преношења 

информација. Дејство истицања ознаке препознатљивости јесте правна сигурност код 

оглашавања и спречавања примене одредби о прикривеном оглашавању на конкретну 

ситуацију у којој се јавља ова ознака. 

 

Члан 14.  

Упоредно оглашавање (Comparative advertising) је предвиђен одредбама Директиве 

2006/114/EЗ због повећања атрактивности и потенцијала европског медијског простора. Са 

једне стране, невероватно се шири простор за креативност и комерцијални потенцијал, а са 

друге стране отвара могућ простор за злоупотребу – због чега су предвиђене рестриктивне 

одредбе и услови, које и Закон транспонује, како овакво поступање не би у исто време било 

обмањујуће за крајње примаоце, конкуренцију и заштиту потрошача. С тим у вези, поставља 

се питање заштите ауторских права при упоредном оглашавању. ЕУ генерално у овом 
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погледу превиђа изузетак, садржан и у преамбули директиве, који би се могао тумачити и у 

складу са тзв. fair use доктрином америчког права, којим је употреба жига или знака 

конкурента (јер је без тога тешко замислити упоредно оглашавање) – дозвољена. 

 

Члан 15.  

Наведена одредба третира употребу личног добра у оглашавању. Лично добро 

представља одређени персонални елемент идентитета лица – укључујући записе или личне 

податке – на основу којих се може утврдити или препознати идентитет лица. Најважнији 

захтев на који се концентрише употреба личног добра – јесте пристанак лица чија се 

идентификација тим путем врши. У пракси ће бити неопходно више елемената да би се 

извршила наведена идентификација, а јавља се и питање употребе снимака масовних 

догађаја при оглашавању – који неће потпасти под ове одредбе, осим у изузетним 

случајевима. 

Пристанак лица да се лично добро користи на неки други начин, без обзира на 

комерцијалну природу, неће се сматрати истовременим пристанком и за коришћење у 

огласној поруци. Такође, једном дат пристанак – за одређени период или поруку - не 

подразумева и пристанак за поновљено, продужено, или другачије оглашавање. Такође, 

постоји и право накнадног опозива пристанка, уз обавезу накнаде штете у складу са општим 

правилима грађанског права. Пандан опозиву је и накнадни пристанак – који повлачи и 

право на одговарајућу накнаду за време коришћења личног добра. 

 

Члан 16.  

Одредба закона која уређује оглашавање продајних подстицаја представља допуну у 

односу на важећа правила о продајним подстицајима која су садржана у прописима из 

области трговине. С тим у вези изричито је прописано да је оглашивач дужан да приликом 

оглашавања продајних подстицаја у огласној поруци наведе све елементе које садржи понуда 

продајног подстицаја у складу са законом којим се уређује трговина.  

 

Члан 17.  

            Посебна одредба којом се уређује специфичан вид оглашавања који се односи на 

упућивање на телефонске бројеве или друге сервисе који подразумевају наплату посебне 

тарифе, и обавезу да таква тарифа буде видно истакнута у тој огласној поруци.  

 

Члан 18.  

Посвећен је употреби државних знамења у оглашавању, упућујући на матични закон. 

Симболи чија је употреба противна прописима, пословним обичајима или моралу – 

забрањени су. 

 

Члан 19.  

Огласна декларација, као исправа са подацима оји идентификују оглашивача и 

преносиоца огласне поруке, садржај поруке, као и период и начин оглашавања преузета је 

донеле из важећег Закона о оглашавању. Међутим, за разлику од позитивног законодавства 

где је непоседовање ове исправа био основ за кажњавање, новим правилима промењена је 

њена намена, а која се састоји у растерећивању преносилаца одговорности, олакшаном 

доказивању. Дејство непоседовања огласне декларације се састоји у ступању преносиоца на 

место оглашивача, у погледу одговорности у смислу овог закона. 

 

Члан 20.  

Прецизира начин одговорности преносилаца и могућност ослобађања – он ће бити 

обухваћен уколико је знао или, на основну редовне провере околности, морао знати да је 

садржај огласне поруке супротан прописима, а није на то упозорио оглашивача, односно 
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емитовао ју је без претходно прибављене декларације. Идентификују се лица на којима леже 

права и обавезе преносилаца при оглашавању на отвореном простору, употребом 

економског критеријума. 

 

Трећи део -  ПОСЕБНА ПРАВИЛА И ОГРАНИЧЕЊА 

 Члан 21. до 26. 

У области оглашавања, обзиром да рекламе утичу на лица без довољног степена 

зрелости, која могу бити поводљива и подложна негативним утицајима, заштита 

малолетника је од посебне важности. Не само што се наставља континуитет традиције 

посебне регулативе претходног закона, што европске директиве посвећују пажњу овом 

питању, већ то представља и посебну дужност читавог друштва. Малолетници се штите 

посебним рестрикцијама садржаја, начина и средстава оглашавања.  

Забрањена је злоупотреба недостатка искуства деце, онемогућавањем или 

отежавањем разликовања стварности и маште, као ни обмањујуће оглашавање или 

вредносни судови о цени (обзиром да већина деце нису упознати са економским 

принципима). Резултат уметничких или моделарских активности, који се приказује у 

огласној поруци, мора одговарати просечном детету одређеног, истакнутог узраста. 

 Поред тога, предвиђени су и забрана у погледу оглашавања млека и друге хране и 

праћа за одојчад, затим приказа малолетника у опасној ситуацији.  

У погледу оглашавања у образовним и васпитним установама, посебна пажња је 

посвећена школама, обдаништима и сличним образовно-васпитним установама, у којима 

оглашавање није дозвољено, осим ради заштите општег интереса и интереса малолетника.  

  

Чл. 27. до 35. 

 Посебна правила у погледу начина оглашавања обухватају одредбе о оглашавању у 

електронским медијима, штампи, на јавном простору и интернет оглашавање. 

Посебна правила у погледу оглашавања у електронским медијима, прописана су 

Законом о електронским медијима, и ова одредба упућује на њихову примену. Поред тих 

посебних правила, на оглашавање у електронским медијима, примењују се сва општа, као и 

посебна правила с обзиром на предмет оглашавања, на основу овог закона.  

  Одређује се да се у смислу овог закона штампани медији сматрају дневне и 

периодичне новине и друша штампана средства јавног информисања, као и њихова 

дигитална издања.  

 Посебно се и детаљно уређује оглашавање на јавном простору, имајући у виду да исто 

није предмет посебних прописа. Као облици оглашавања на јавном простору (outdoor), 

јављају се сви видови истицања средстава за оглашавање (нпр. огласних паноа, плаката, 

дисплеја и сл.), на јавној површини, односно површини која је у правном режиму јавне 

својине, као и на осталим површинама. Предвиђена је надлежност јединице локалне 

самоуправе у погледу уређења постављања огласних паноа (путем јавног конкурса), као и 

плаката.  Такође, предвиђа се и право јединице локалне самопураве да услове и начин 

оглашавања на јавном простору, а имајући у виду интерс заштите сигурности пешаа, 

моторних возила, а нарочито интерес унапређења и очувања изгледа града и заштите 

ултуних споменика. За све облике оглашавања на површинама које нису у јавној својини, 

потребна је сагласност власника, односно лица које располаже одговарајућим правом или 

овлашћењем за давање такве сагласности. 

Појам интернет оглашавања је прецизиран као оглашавање на интернет презентацији, 

друштвеној мрежи, апликацији, односно путем другог вида комуникације путем интернета, 

када из садржаја огласне поруке несумњиво произилази да је усмерена на примаоце огласне 
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поруке из Србије,  и да се роба или услуга која се оглашава може упити, односно испоручити 

на територији Републике Србије.  

Постављени су алтернативни услови који одређују када се сматра да је порука 

усмерена на примаоца из Србије и то да се огласна порука упућује на адресу пословница где 

се може набавити роба/услуга која се оглашава (ако су у Србији), да огласна порука користи 

српски језик или домаћу валуту, или да огласна порука користи страни језик или страну 

валуту али омогућава и српским држављанима набавку робе или услуге која се оглашава. 

Као карактеристични облици интернет оглашавања, наведени су банери, контекстуалне 

поруке и менији (нпр. pop-up поруке, графички кориснички интерфејси, и сл.), 

специјализовани онлајн магазини и сл. Сва општа и посебна правила о оглашавања, 

прописана овим законом, сходно се примењују на интернет оглашавање. Наиме, дефинисање 

по категоријама сајтова (на пример, по националном домену) није ни ефикасно, ни 

свеобухватно и може довести до неједнаког поступања у суштински истим стварима, а лако 

би се могли избећи простом миграцијом на неки ненационални домен, попут .com, .net и сл. 

Одговор се опет мора потражити у садржини саме поруке, без обзира на платформу за 

дистрибуцију и без обзира на домен. 

 

Члан 36. до 39. 

Оглашавање алкохолних пића, због штетности за здравље, друштво и безбедност у 

саобраћају, подлеже строгој законској регулативи. Полазећи од таквог значаја овог предмета 

оглашавања, прописана је општа забрана, уз одређене прецизно наведене изузетке. У том 

смислу, локацијски је дозвољено је истицање жига или друге ознаке алкохолног пића на 

продајном месту, објављивање обавештења о квалитету и другим својствима алкохолног 

пића на продајном месту, сајамском штанду, као и погледу одређених публикација и на 

средствима пословне комуникације и пословне репрезентације (B2B комуникација). 

Као изузетак од забране оглашавње предвиђен је посебан режим за алкохолна пића са 

садржајем алкохола мањим од 20% (на првом месту пиво и вино), уз прецизиране дозвољене 

начине и облике оглашавање. Наиме, временски је детерминисано оглашавање ових 

алкохолних пића, затим на возилима осим средстава јавног превоза, а локацијски на јавном 

простору је ограничено оглашавање у кругу од 100 метара ваздушном линијом од нјаближе 

тачке комплеса предшколске, школске, здравствене или установа намењене малолетницима. 

Поред тога, дозвољено је оглашавање ових алкохолних пића у вези са спортом и спортским 

догађајима, пре свега у вези са потребама спонзорисања таквих догађаја или спортских 

клубова, као и путем интернет оглашавања. Новина у односу на важећи закон је што се 

дозвољава оглашавање у штампаним меидјими свих алолних пића уз ограничење за 

штампане медије који су циљно или тематски намењени малолетницима. 

Важно је истаћи да је критеријум разграничења алкохолних пића у светлу напред 

описаних забрана и ограничења, дефинисан у апсолутном износу садржине алкохола (20%), 

полазећи од недостатака досадашњег законског решења које је предвиђало посебна правила 

у погледу пива и вина, али и недоумице у одређеним конкретним ситуацијама (безалкохолно 

пиво, сајдер и друга пића са ниском садржином алкохола, и сл.). 

  Поред супстанцијалних одредби којима се уређује забрана, односно ограничење 

оглашавања алкохолних пића, разрађује се начин оглашавања и то путем забране 

приказивања употребе, односно опонашања употребе, ради спречавања непосредног 

охрабривања њихове конзумације. Осим наведеног, начин оглашавања алкохолних пића 

детаљно је уређен, забраном навођења, одобравања, охрабривања или позитивистичког 

асоцирања везаног за прекомерну употребу, усмереност на малолетнике, возаче или 

труднице, те повезивање са спортом. Није одобрено ни стављање у контекст лица која нису 

довољно зрела за одговорну одлуку о конзумирању алкохола. Изузетак који потврђује 

правило, наравно, представља оглашавање престанка, одвикавања и борбе против 

алкохолизма.  
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  Прописује се  упозоравајућа порука, којом се упућује на забрану продаје 

малолетницима и подсећа на одговорно конзумирање, чији ће облик и садржину прописати 

министар. Као облик упозоравајуће поруке, могуће је предвидети и посебан графички знак, 

на који начин се истовремено остварује њена функција, али и економичност употребе 

простора. 

 

Чл. 40. до 43.   

Прописана је забрана оглашавања дуванских производа, која је у сагласности са 

обавезама предузетим одговарајућом конвенцијом Савета Европе и Директивом 98/43/EЗ. 

Осим потпуне забране оглашавања, забрањена је поклањање дувансих производа 

потрошачима и истицање жига или друге ознаке. Једини предвиђени изузетак је излагање на 

продајном месту (укључујући угоститељски простор), у стручним часописима и средствима 

пословне комуникације и репрезентације. 

Слично као код алкохолних пића, предвиђена је забрана приказивања пушења или 

опонашања истог, спонзорства ван позитивних прописа, и изузетка за оглашавање борбе 

против пушења. 

Новину представља и уређивање тзв. електронских цигарета, на које се сходно 

примењују правила о оглашавању дуванских производа.  

 

Члан 44. до 47.  

У погледу ограничења оглашавања игара на срећу, предвиђена је забрана оглашавања 

игара на срећу на јавно простору, као и оглашавање посебних игара на срећу и у медијским 

садржајима који су тематски намењени малолетницима.  

Поред тога, као услов за оглашавање игре на срећу је предвиђена је сагласност 

надлежног органа (Пореска управа) за приређивање такве игре. У погледу временоског 

ограничења правила су строжија него у важећем закону, па је тако дозвољно оглашавање у 

термину од 21,00 до 06,00 часова. 

Новина која је последица дешавања на тржишту јесте прописивање правила у 

погледу оглашавања наградних игара које нису игре на срећу у смислу Закона о играма на 

срећу. То су игре које немају алеаторни акрактер, већ се базирају на знању, вештини и сл. У 

том смилу предвиђа се обавеза приређивача оваквих игара да у огласној поруци истакне 

правила игре, врсту и висину награде, као и телефонску тарифу уколико је она саставни део 

правила игре. 

 

Члан 48.  

Није ретка појава оглашавања роба или услуга којима се у огласној поруци приписују 

одређена нутритивна, здравствена или лековита својства. Поред тога често се користе и 

упозорававајуће поруке које су обавезне за лекове и медицинска средства код оглашавања 

ових роба или услуга чиме се потрошачи доводе у заблуду да је конкретна роба лек или 

медицинско средство, а што заправо није. Увођењем обавезе да се здравствене изјаве морају 

заснивати на одговарајућим научним или стручним налазима, као и да су такве изјаве 

потврђене и одобрене у складу са посебним прописима штите се грађани од оваквих 

заваравајућих огласних порука. 

 

Члан 49. до 51. 

Забрањује се оглашавање опојних дрога, порнографије и оружја. Изузетак су за 

порнографију електронски медији у периоду од 00,00 до 05,00 и у порнографсим јавним 

гласилима. Оружје је такође ограничено на стручну јавност, осим намењеног спорту или 

лову. 
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Четврти део – ДИРЕКТНО ОГЛАШАВАЊЕ 

 

Чл. 52. и 53. 

Уређивање директног, то јест, непосредног оглашавања, представља елемент ширег 

система заштите потрошача. Закон предвиђа да је допуштено упутити огласну поруку 

појединачно одређеном лицу само уколико оно није јасно изразило своје противљење 

(такозвана opt-out клаузула) – у практичном смислу, то значи да ће одговарајућа ознака на 

поштанском сандучету, бити довољна за одговорност оглашивача и преносиоца. 

Слање ненаручене робе и директно обраћање на улици, осим уколико је лице јасно 

изразило вољу за таквим обраћањем, није дозвољено. Тумачење пристанка вршиће се у 

складу са уобичајеним правилима понашања. 

Предње ограничење се не односи на пословну комуникацију (В2В). 

 

Пети део - СПОНЗОРСТВО 

Чл. 54. до 59. 

На спонзорство, као посебан вид оглашавања, сходно се примењују општа правила о 

оглашавању. Истовремено, предвиђено је да спонзорство мора бити јасно означено и не сме 

да доводи у заблуду примаоца огласне поруке у погледу идентитета спонзора, спонзорисаног 

лица или активности, делатности спонзора, својстава њихових производа, њиховог утицаја и 

потенцијалних опасности по здравље. 

Ради заштите интегритета спонзорисаног лица, није дозвољено да спонзор ограничава 

креативну слободу спонзорисаног лица, односно да утиче на садржај спонзорисане 

активости, уметничког, спортског или културног садржаја спонзорисане активности. С друге 

стране, предвиђена је заштита пословног угледа, имена, робног жига спонзора, од повреда 

које може да учини спонзорисано лице. 

Прописана су и посебна правила за спонзорисање од стране произвођача алкохолних 

пића и дуванских производа, усклађена са одговарајућим посебним правилима о оглашавању 

наведених производа.  

 

Шести део – ПРАВНА ЗАШТИТА 

Чл. 60. до 63.   

 Уређује складиштење података из огласне поруке, предвиђа обавезу оглашивача да је 

чува 30 дана од последњег објављивања, заједно са декларацијом, у облику погодном за 

увид надзорних органа, те да је учини доступном у року од 5 дана заинтересованом лицу или 

један дан, на захтев надлежног органа. 

Посебна овлашћења заштите предвиђена Законом о оглашавању у циљу заштите од 

обмањујућег и упоредног оглашавања преко општих института грађанског права, 

представљају збарану обмањујућег, односно недопуштеног упоредног оглашавањем или 

забрањује туженом објаљивање још необјављеног обмањујућег, односно недопуштеног 

упоредног оглашавања. Грађанскоправни императиви су формирани у сагласности са 

српским правним поретком и директивама ЕУ (посебно 2006/114/EЗ). Захтеви из тачака 1) и 

2) се могу остварити и без доказивања претрпљене штете (што је и логично, обзиром на 

превентивни карактер). У грађанскоправном смислу (казненоправно није иста ситуација), 

примарни одговорни је оглашивач. Преносилац огласне поруке одговара солидарно, уколико 

су испуњени услови наведени у члану 30. – тј. није примио декларацију, био је у позицији да 

зна за кршење прописа, а није упозорио оглашивача. Предвиђена је сходна примена Закона о 

парничном поступку. Обзиром на брзину, јавност и широку доступност оглашавања које 

доспе у етар, неопходно је брзо деловање да би се предупредиле штетне последице – 

укључујући, превентивну акцију, чак пре самог емитовања оштећујуће огласне поруке. 

Привремена мера омогућава ефикасно деловање ради предупређивања штете лицу које 

учини вероватним постојање (конкретне) опасности по свој интерес, и недопуштеност саме 



 9 

поруке. Проширује се право на покретање поступка грађанскоправне заштите и на удружења 

за заштиту потрошача, евидентирана у складу са Законом о заштити потрошача, као и 

професионална удружења и коморе. Опсег лица са активном легитимацијом дефинисан је на 

овај начин, јер су најоштећеније стране несавесним оглашавањем превасходно потрошачи са 

једне, те конкуренати, са друге стране. 

 

Седми део - НАДЗОР 

Члан 64-67 Надзор 

Управна димензија контроле оглашавања прописана је овом главом. Уређују се 

надлежности надзора државних органа, независних регулаторних тела (агенција), 

инспекције, те основни елементи поступка, укључујући посебну меру коју надлежни орган 

може изрећи. Основни носиоци контроле, за релевантне области, су министарства, локалне 

самоуправе, као и јавне агенције. Општа дужност надзора (укључујући инспекцијски надзор) 

лежи на министарству надлежном за послове трговине, са појединачним овлашћењима 

огласна средства на јавним површинама (локална самоуправа), те за елетронске медије 

Републичка агенција за електронске медије. При вршењу инспекцијског надзора, надлежни 

инспектор има сва права и дужности утврђене релевантним позитивним прописима. Посебан 

аспект тих овлашћења представља могућност забране недозвољеног оглашавања и налагање 

отклањања неправилности, као и право на жалбу – која не одлаже извршење. 

 

Осми део – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 68. и 69. 

Прописују се прекршајне санкције за правна и физичка лица. Новчани износи 

прекршаја су уређени у складу са Законом о прекршајима.  

 

Девети део – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 70. и 71. 

Прописује се престанак важења Закона о оглашавању („Службени гласник РС“ бр. 

79/05 и 83/14 – др.закон) и ступање на снагу и почетак примене закона.  

 

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

За спровођење овог закона није потребно обезбедити средства у буџету Републике 

Србије. 

 

 

 


