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V. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 
Закон о трговини ступио је на снагу 6. августа 2010., а примењујње се од        

1. јануара 2011. Пре почетка израде закона о изменама и допунама Закона о 
трговини рађена је анализа ефеката примене постојећег закона. Наиме, за 
више од годину и по дана примене уочене су одређене нејасноће и недостаци у 
пракси. Такође анализирана су и упоредна решења нарочито земаља у региону 
имајући у виду да су сличног тржишног развоја и правних система. 
Заинтересоване стране су путем циркуларне електронске поште замољене да 
доставе своје виђење и проблеме које су имале у примени закона. Стручне 
службе министарства су детаљно анализирале захтеве за мишљења о примени 
закона која су стизала током годину и по дана примене. Измене и допуне су 
настале су као последица указивања заинтересованих страна на поједине 
нејасноће које су изазвале одредбе закона у пракси. 

1. Одређивање проблема које Закон треба да реши: 
Важећи Закон о трговини предвиђао је одређене административне 

баријере за обављање трговине, веће трошкове за привреду и додатне 
трошкове за буџет. Нацртом закона о изменама и допунама врше се техничке 
исправке и појашњења одређених института, како би се избегла разна 
тумачења која се у пракси могу појавити и унети правну несигурност. 

2. Циљеви који се постижу доношењем закона 
Смањење на што је могуће мању меру свих ограничења за несметано 

обављање трговине и појашњење одређених института ради успостављања 
правне сигурности.  

3. Које су друге могућности за решавање проблема 
У току анализе разматрано је неколико могућности за превазилажење 

проблема у примени закона: 
1) Прво је разматрана status quo опција, међутим у том случају би бројна 

питања остала нерешена. 
2) Ефекат који се жели постићи изменама и допунама закона није било 

могуће постићи опцијама добровољности, саморегулације и коришћењем 
постојећих тржишних инструмената.  

3) Преостала је могућност измена законске регулативе које се може 
постићи на два начина изменама постојећег закона или доношењем новог. 
Након детаљне анализе утврђено је да имајући у виду питања која је потребно 
додатно регилисати није неопходно доношење новог закона, већ се жељени 
циљ може постићи изменама и допунама. 

4. Зашто је доношење закона најбоље за решавање проблема 
Предложене одредбе се односе на материју која се регулише законом, 

тако да је процењено да се на овај начин врши неопходно усклађивање са 
одговарајућим степеном развоја тржишта. Предвиђеним појашњењима и 
избегавају се нејасноће у примени законских одредаба, а укидање појединих 
инстиута могуће спровести једино законом.  

5. На кога ће утицати предложена решења  
Закон ће имати позитиван утицај на све привредне субјекте који се баве 

трговином, пре свега због уклањања низа недоумица због тумачења одређених 
одредаба које су предмет измена и допуна, чиме ће се олакшати њихово 
пословање и обезбедити већа ефикасност. Овим изменама избегава се и 
непотребно оптерећење привредних субјеката које се односи на 
правазилажење административних препрека за обављање делатности 
трговине. 

6. Који су трошкови које ће примена закона изазвати привреди 



Један од позитивних ефеката овог закона је што се бришу одредбе о 
Студији утицаја на структуру тржишта, форимирању центра за развој трговине, 
информационом систему. Наиме, за отварање тргвоинских објеката преко 
2000м2 не захтева се више дозвола министарства, неће се формирати још 
једна јавна агенција и неће бити неопходно обезбеђивање додатних средстава 
у буџету за нове информационе системе, већ ће се користити посојећи ресурси.  

7. Да ли су заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје 
ставове о овом закону. 

Приликом израде текста закона заинтересоване стране имале су 
прилику да доставе конкретне предлоге за измене одређених чланова закона и 
то по принципу амандмана. Позив је путем циркуларне електронске поште 
достављен трговцима, удружењима за заштиту потрошача, Привредној комори 
Србије, Привредној комори Београда, Савету страних инвеститора, Америчкој 
привредној комори. Радна група је имала чланове из Министраства спољне и 
унутрашње трговине и телекомуникација, Министарства финансија и привреде, 
Комисије за заштиту конкуренције, као и представнике стручне јавности. 

Већина предлога привреде односила се на укидање чланова којима се 
прописује обавеза израде Студије утицаја и оснивање Центра за развој 
трговине. Такође, захтевано је појашњење одредаба које се односе на 
истицање цене, декларацију, продајне подстицаје и евиденцију промета.  

Сви предлози су разматрани и настојало се да нађе најбоље решење за 
превазилажење нејасноћа, а резултат тог процеса је Нацрт закона који укида и 
мења управо оне одредбе на које су заинтересоване стране указале.  

Након изреде нацрта о изменама и допунама закона, текст је поново 
достављен свим заинтересованим странама на изјашњење. 

8. Које ће мере током примене акта бити предузете да би се 
остварили разлози доношења акта  

Нацртом закона предвиђене су следеће мере за спровођење акта: 
1) Министар надлежан за послове трговине прописаће садржину и 

облик изјаве за обављање трговине личним нуђењем. 
2) Јединице локалне самоуправе прописују услове за одређивање 

радног времена за трговину која се обавља на њеном подручју. 
3) Министар надлежан за послове трговине прописаће облик и 

садржину службене легитимације за тржишног инспектора 
4) Влада ће ближе уредити начин и услове продаје робе, уступање без 

накнаде и уништавање одузете робе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


