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ЗАКОН И ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ЗАКОНА О ТРГОВИНИ 

 
 

Члан 1. 
У Закону у трговини („Службени гласник РС“ бр. 53/2010), у члану 2. 

брише се тачка 8). 
 

Члан 2. 
У члану 5. став 2. после речи „облик“ додаје се реч „неоправдане“. 

 
Члан 3. 

У члану 11. став 2. брише се тачка 4). 
 

Члан 4. 
Назив члана 19. мења се и гласи: „Пуномоћник и изјава о трговини 

личним нуђењем“ 
Члан 19. мења се и гласи: 
„Трговина личним нуђењем може да се обавља лично, односно преко 

пуномоћника који не мора да испуњава услове за трговца из члана 11. овог 
закона. 

Трговац, као и његов пуномоћник, дужни су да поседују писану изјаву о 
обављању трговине личним нуђењем, која нарочито садржи пословно име 
трговца, име и лични број пуномоћника, опис робе/услуга која је предмет 
промета, периода, начина и подручја на којем ће се обављати трговина, као и 
друге потребне податке.  

Трговац је дужан да изјаву из става 2. овог члана, потписану и оверену 
својим печатом, држи видно истакнуту на месту понуде, односно да је да на 
увид лицу према којем је усмерена понуда у тренутку првог обраћања.  

Министар ближе прописује садржину и уређује облик изјаве из става 2. 
овог члана.“ 
 

Члан 5. 
Члан 29. брише се. 

 
Члан 6. 

У члану 30. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 
„Услови из ст. 1. до 3. овог члана се не односе на личну продају 

сопствених половних ствари.“ 
 

Члан 7. 
Члан 32. брише се. 

 
Члан 8. 

У члану 35. став 2. мења се и гласи: 
„Робу у превозу морају да прате исправе из става 1. овог члана које су у 

непосредној вези са том радњом.“ 
 

Члан 9. 
У члану 37. став 2. мења се и гласи: 



„Евиденција из става 1. овог члана, се по захтеву у контроли, чини 
доступном у продајном објекту, односно у трговини ван продајног објекта, на 
месту које се пријави министарству.”   

Став 5. брише се. 
Досадашњи став 6. постаје став 5. 

 
Члан 10. 

У члану 39. после става 5. додаје се нови став 6. који гласи: 
„Издавалац посебне ознаке, односно трговац предметне робе/услуге, 

дужни су да учине доступним елаборат из става 2. овог члана, сваком 
заинтересованом лицу, на месту продаје, путем интернета или на други начин 
којим се омогућава једноставан и бесплатан приступ том документу.“ 
 

Члан 11. 
У члану 40. став 1. речи „земљи порекла“ замењују се речима „земљи 

производње, односно увоза“. 
Став 5. мења се и гласи: 

 “Као земља производње, односно увоза у смислу става 1. овог члана, 
може се навести Европска унија (ЕУ), ако се ова назнака односи на земљу 
чланицу.“ 

 
 

Члан 12. 
Члан 41. мења се и гласи: 
„Трговац је дужан да на јасан, несумњив, лако уочљив и читљив начин 

истакне продајну цену робе/услуга која се нуди у трговини на мало. 
Продајна цена је укупна, коначна цена по јединици робе, или дате 

количине робе, односно коначна цена услуге, укључујући све порезе и дажбине. 
Трговац је дужан да поред продајне цене означи и јединичну цену 

претходно упаковане робе.  
Јединична цена је продајна цена обрачуната по килограму, литру, метру, 

квадратном метру, кубном метру или другој јединици мере која се уобичајено 
користи у промету одређене робе/услуге.  

Претходно упаковани производи су производи који су упаковани без 
присуства купца, неједнаких називних количина пуњења, при чему се количина 
тих производа не може променити без промене паковања односно без 
отварања паковања при чему настаје видно оштећење.  

Ако роба није упакована него се мери у присуству потрошача, трговац је 
дужан да истакне само јединичну цену робе. 

Јединична цена се не мора посебно истицати ако је једнака продајној 
цени.  

Одредбе ст. 1. до 7. овог члана не примењују се на продају путем јавног 
надметања, као и на продају уметничких дела и антиквитета. 

У продајном објекту у којем се обавља трговина на мало поред трговине 
на велико, трговац је дужан да јасно, на уочљив начин истакне прво продајну 
(малопродајну) цену, па велепродајну цену за сваку робу коју нуди на продају. 

У пружању услуга, трговац је дужан да на видном месту истакне само 
јединичну цену услуга (нпр. према сату, километру, киловат-сату и сл.), на 
начин из става 1. овог члана.  
 Цена се истиче у валути платног промета.  

Изузетно, цена може да се истиче у страној валути, са назнаком 
обрачунског курса, у трговини услугама у туризму које су у непосредној вези са 
иностранством, возилима, односно у складу са посебним прописима.“ 

 
 



Члан 13. 
У члану 43. став 4. мења се и гласи: 
„Јединица локалне самоуправе прописује услове за одређивање радног 

времена за трговину која се обавља на њеном подручју.“ 
Став 6. брише се. 

 
Члан 14. 

У члану 44. став 2. мења се и гласи: 
„Ако је разлог за продајни подстицај евентуално умањење употребне 

вредности робе (роба са грешком, оштећењем, пред истеком рока трајања и 
сл.), тај разлог се мора јасно истаћи.“ 

У ставу 5. речи „и период у којем је важила претходна цена“ бришу се.  
Став 9. брише се.   

 
Члан 15. 

Члан 45. брише се. 
 

Члан 16. 
Назив члана 47. мења се и гласи: „Праћење трговине и тржишта“. 
Члан 47. мења се и гласи: 
„Министарство прикупља, води, прати и анализира податке о трговини, 

тржишту и трговинској мрежи, а нарочито о њеној структури, ради иницирања и 
праћења ефеката мера економске политике у области тржишта и трговине и 
мера унапређења трговине. 

Ако подацима из става 1. овог члана располажу други државни органи 
или имаоци јавних овлашћења, у оквиру евиденција које воде или података које 
прикупљају, а нарочито путем статистичких истраживања, ти подаци се по 
захтеву достављају министарству. 

Подаци који се прикупе за појединe трговце, имају својство службене 
тајне. 

Ради праћења стања на тржишту, а нарочито у погледу робе и услуга из 
члана 46. овог закона, министар може да нареди достављање података о цени, 
залихама, појединим условима промета или других релевантних података.“ 
 

Члан 17. 
Чл. 48. и 49. бришу се. 

 
Члан 18. 

После члана 50. додаје се назив „Тужба због непоштене тржишне 
утакмице“ и нови члан 50а, који гласи:  
 „Тужбом због непоштене тржишне утакмице (нелојалне конкуренције) 
може се захтевати утврђивање радње непоштене тржишне утакмице, забрана 
њеног даљег вршења, отклањање насталих последица, као и накнада штете. 
 Оштећени трговац (конкурент) има право на накнаду материјалне штете, 
као и нематеријалне штете због повреде пословног угледа.  
 Суд ће досудити правичну новчану накнаду нематеријалне штете, ако 
нађе да околности случаја то оправдавају, а нарочито значај, трајање и 
интензитет повреде, ефекат повреде на пословање тужиоца, значај повређеног 
добра и циљ коме служи та накнада, као и о томе да се њоме не погодује 
тежњама које нису спојиве са њеном природом и друштвеном сврхом. 

Тужба се може поднети у року од шест месеци од сазнања за радњу и 
учиниоца, а најкасније у року од три године од окончања радње. 

Суд може наредити да се пресуда којом се усваја тужбени захтев, објави 
у „Службеном гласнику“, на трошак штетника. 

Поступак по тужби због непоштене тржишне утакмице је хитан. “ 



 
Члан 19. 

У члану 53. став 2. брише се. 
 

Члан 20. 
 У члану 55. став 1. тачка 8) мења се и гласи: „одређује, односно узима 
узорке робе и других предмета;“  
 

Члан 21. 
У члану 56. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 
„Министар прописује облик и садржину службене легитимације из ст. 1. 

тач. 4) овог члана.“ 
 

Члан 22. 
У члану 59. став 1. речи „краћи од три дана нити“ бришу се. 

 
Члан 23. 

У члану 60. став 4. брише се тачка на крају, и додају речи: „укључујући 
забрану промета робе која прати пружање услуге.“ 
 

Члан 24. 
У члану 61. став 1. тачка 2) мења се и гласи: „ако не испуњава услове из 

чл. 30. ст. 1. и 2. овог закона;“ 
  

Члан 25. 
Назив члана 64. мења се и гласи: „Продаја и уступање без накнаде 

одузете робе“ 
Члан 64. мења се и гласи: 
„Одузету робу која испуњава услове за стављање у промет, по 

коначности решења о одузимању, продаје орган преко чијих инспектора је 
одузета, путем јавног надметања. 

Средства остварена продајом одузете робе, по одбитку трошкова, 
уплаћују се у буџет Републике Србије, односно локалне самоуправе. 

Влада, односно надлежни орган локалне самоуправе, може уступити без 
накнаде робу из става 1. овог члана и робу чија продаја није могућа за 
хуманитарне сврхе, државним органима, установама социјалне заштите, 
васпитно-образовним установама, установама културе, хуманитарним 
организацијама и другим корисницима хуманитарне помоћи, као и за друге 
оправдане сврхе.“ 
 

Члан 26. 
У члану 65. став 1. речи „стручног проценитеља“ бришу се. 
Став 2. мења се и гласи:  
„Влада ближе уређује начин и услове продаје, уступања без накнаде и 

уништавања одузете робе.“ 
Став 3. брише се. 

 
Члан 27. 

У члану 71. став 1. речи „предузимања, односно окончања контроле“ 
замењују се речима „издавања записника“. 
 

Члан 28. 
У члану 74. став 1. тачки 5) речи „оквирном радном времену“ замењују се 

речима „прописаним условима“. 
Тачка 6) мења се и гласи: „не достави податке у складу са чланом 47.“ 



 
Члан 29. 

 У члану 75. став 1. тачка 1) брише се. 
 У тачки 4) речи „чл. 22.“ замењују се речима „чл. 21“. 
 

Члан 30. 
Члан 77. брише се. 

 
Члан 31. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 VI. ОДРЕДБЕ ЗАКОНА ЧИЈЕ СЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ВРШЕ 

 

Значење појединих израза 

Члан 2. 

 Поједини изрази у смислу овог закона имају следеће значење: 
1) промет je скуп свих основних и пратећих пословних активности у 

вези са набавком и продајом робе и услуга;  

2) трговац је правно или физичко лице које испуњава услове за 
обављање продаје робе, односно услуга, прописане овим законом; 

3) тржиште је институционално уређен однос између субјеката понуде 
и тражње са циљем промета робе и услуга; 

4) продајни објекат je простор који чини јединствену физичку, 
функционалну и техничко-технолошку целину, трајног или привременог 
грађевинског карактера, затвореног или отвореног типа (продајни плац, бокс и 
сл.) опремљен на прописани начин, који је намењен или може бити намењен за 
обављање промета;  

5) продајно место је продајни објекат или друго место ван продајног 
објекта на којем је предвиђено и одобрено обављање промета, у складу са 
законом и другим прописима;  

6) потрошач je физичко лице које купује робу, односно услуге ради 
задовољавања личних потреба или потреба домаћинства; 

7) конкурент je трговац који продаје робу или услугу која је по својим 
особинама, намени и цени, замењива са робом или услугом другог трговца на 
истом тржишном подручју;  

8) стручни проценитељ je судски вештак или стручна установа 
(институт, факултет, стручна организација) који поседују одговарајућа стручна 
знања из релевантне области;     

9) контрола је скуп активности, односно радњи у поступку 
инспекцијског надзора које се предузимају код трговца, у продајном објекту или 
другом месту обављања трговине; 

10) тржишни надзор је скуп активности и мера које спроводе државни 
органи и други имаоци јавних овлашћења, да би обезбедили усаглашеност 
робе и услуга у промету са условима утврђеним овим законом и посебним 
прописима; 

11) трговинска мрежа је скуп продајних објеката на подручју Републике 
Србије. 

 

Начело равноправности и забране дискриминације 

Члан 5. 

 Трговци су равноправни и имају једнак правни положај на тржишту. 
Забрањен је сваки облик НЕОПРАВДАНЕ дискриминације у погледу услова за 
обављање трговине или нарушавања равноправности трговаца на тржишту. 
 



Својство трговца 

Члан 11. 

 Својство трговца, у смислу овог закона, имају правна лица и 
предузетници који обављају трговину.  
Својство трговца у смислу овог закона имају и физичка лица, ако овим законом 
или посебним прописом није другачије прописано, и то: 

1) пољопривредници, регистровани у складу са прописима којима се 
уређује пољопривреда, у погледу пољопривредних производа који су предмет 
регистрације;  

2) лица која врше промет уловљене дивљачи, рибе, гљива, дивље 
флоре и фауне, и осталих шумских плодова, у складу са посебним прописима о 
лову, рибљем фонду, ветерини, заштити природе и шумама; 

3) физичка лица која у виду занимања обављају делатност слободне 
професије уређену посебним прописима; 

4) остала физичка лица која продају сопствене половне ствари.  

 

ПУНОМОЋНИК И ИЗЈАВА О ТРГОВИНИ ЛИЧНИМ НУЂЕЊЕМ 

ЧЛАН 19. 

 Трговина личним нуђењем може да се обавља преко пуномоћника, који 
не мора да испуњава услове за трговца из члана 11. овог закона. 
 Трговац који обавља трговину личним нуђењем преко пуномоћника 
издаје пуномоћнику посебно пуномоћје, оверено и потписано од стране 
овлашћеног лица властодавца, које нарочито садржи име и лични број 
пуномоћника, пословно име властодавца, као и обим и границе овлашћења у 
погледу робе/услуга која је предмет промета, периода важења пуномоћја, 
подручја на којем се обавља трговина личним нуђењем, као и друге потребне 
податке.  

Пуномоћник из става 1. овог члана је дужан да носи са собом изворник 
пуномоћја и да га на захтев лица према којима је усмерена понуда, пружи на 
увид.  

ТРГОВИНА ЛИЧНИМ НУЂЕЊЕМ МОЖЕ ДА СЕ ОБАВЉА ЛИЧНО, 
ОДНОСНО ПРЕКО ПУНОМОЋНИКА КОЈИ НЕ МОРА ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ 
ЗА ТРГОВЦА ИЗ ЧЛАНА 11. ОВОГ ЗАКОНА. 

ТРГОВАЦ, КАО И ЊЕГОВ ПУНОМОЋНИК, ДУЖНИ СУ ДА ПОСЕДУЈУ 
ПИСАНУ ИЗЈАВУ О ОБАВЉАЊУ ТРГОВИНЕ ЛИЧНИМ НУЂЕЊЕМ, КОЈА 
НАРОЧИТО САДРЖИ ПОСЛОВНО ИМЕ ТРГОВЦА, ИМЕ И ЛИЧНИ БРОЈ 
ПУНОМОЋНИКА, ОПИС РОБЕ/УСЛУГА КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ПРОМЕТА, 
ПЕРИОДА, НАЧИНА И ПОДРУЧЈА НА КОЈЕМ ЋЕ СЕ ОБАВЉАТИ ТРГОВИНА, 
КАО И ДРУГЕ ПОТРЕБНЕ ПОДАТКЕ.  

ТРГОВАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА ИЗЈАВУ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, 
ПОТПИСАНУ И ОВЕРЕНУ СВОЈИМ ПЕЧАТОМ, ДРЖИ ВИДНО ИСТАКНУТУ НА 
МЕСТУ ПОНУДЕ, ОДНОСНО ДА ЈЕ ДА НА УВИД ЛИЦУ ПРЕМА КОЈЕМ ЈЕ 
УСМЕРЕНА ПОНУДА У ТРЕНУТКУ ПРВОГ ОБРАЋАЊА.  

МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ САДРЖИНУ И УРЕЂУЈЕ ОБЛИК 
ИЗЈАВЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА. 
 

4. Специјализоване услуге у промету робе 

Члан 29. 

Специјализоване услуге у промету робе су: 



1) услуге у непосредној функцији промета робе, а нарочито отпремање, 
допремање, испорука, складиштење, мерчендајзинг, сортирање и сл. 
(функционалне услуге); 

2) услуге подршке и посредовања у промету робе, а нарочито 
агенцијске, посредничке, комисионе, услуге берзанског посредовања, контрола 
квалитета и квантитета робе, контрола параметара безбедности 
пољопривредних и прехрамбених производа, осигурање робе, оглашавање, 
маркетиншко истраживање и сл. (услуге подршке и посредовања).  

 

Услови за обављање трговине 

Члан 30. 

Трговину могу да обављају лица која имају својство трговца у складу са 
овим законом.  

За обављање трговине морају бити испуњени услови прописани овим 
законом, као и посебним прописима (хигијенско-санитарни, услови безбедности 
и здравља на раду, услови заштите животне средине, прописани технички 
захтеви и др.). 

Лица из става 1. овог члана су дужна да у продајном објекту, односно 
приликом трговине ван продајног објекта, поседују доказе о својству трговца, 
односно испуњености услова из става 2. овог члана. 

УСЛОВИ ИЗ СТ. 1. ДО 3. ОВОГ ЧЛАНА СЕ НЕ ОДНОСЕ НА ЛИЧНУ 
ПРОДАЈУ СОПСТВЕНИХ ПОЛОВНИХ СТВАРИ.  
 

Минимални услови у погледу запослених 

Члан 32. 

За обављање одређених послова у трговини, с обзиром на њихову 
сложеност и специфичност робе/услуга које су предмет те трговине, запослени 
морају да поседују одговарајућа знања и вештине, односно да испуњавају 
минималне услове у погледу стручне и радне оспособљености.  

Министар ближе прописује минималне услове из става 1. овог члана. 
 

 

Исправе које прате робу 

Члан 35. 

Трговац је дужан да поседује исправе о производњи, односно набавци, 
превозу, складиштењу и продаји робе (фактура, царинска исправа, отпремница, 
складишница и сл.), као и исправе којима се потврђује испуњеност услова у 
погледу својства робе када је то прописано посебним прописима. 

Исправе из става 1. овог члана морају да прате робу у превозу.
 РОБУ У ПРЕВОЗУ МОРАЈУ ДА ПРАТЕ ИСПРАВЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 
ЧЛАНА КОЈЕ СУ У НЕПОСРЕДНОЈ ВЕЗИ СА ТОМ РАДЊОМ. 

Исправе из става 1. овог члана морају бити у оригиналу или копији, 
односно у писаној или електронској форми.  

Трговац је дужан да поседује исправе о продаји услуга, као и исправе 
које према посебним прописима прате пружање одређених услуга. 



 

Евиденција промета 

Члан 37. 

Трговац је дужан да води евиденцију о набавци, продаји и продајној цени 
робе, као и друге евиденције о испоруци, односно превозу робе.  

Евиденција из става 1. овог члана води се за сваки продајни објекат, 
односно посебно за поједине продајне целине (одељења) у истом продајном 
објекту.  

ЕВИДЕНЦИЈА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, СЕ ПО ЗАХТЕВУ У 
КОНТРОЛИ, ЧИНИ ДОСТУПНОМ У ПРОДАЈНОМ ОБЈЕКТУ, ОДНОСНО У 
ТРГОВИНИ ВАН ПРОДАЈНОГ ОБЈЕКТА, НА МЕСТУ КОЈЕ СЕ ПРИЈАВИ 
МИНИСТАРСТВУ. 

За трговину ван продајног објекта, евиденција се води на нивоу 
целокупног промета тог трговца у трговини ван продајног објекта на тржишту 
Републике Србије. 

Евиденција из става 1. овог члана води се на основу исправа из члана 
35. овог закона, као и других исправа о промету робе/услуга. 

Евиденција из става 1. овог члана чува се, у продајном објекту, односно 
у трговини ван продајног објекта, на месту које се пријави министарству.  

Министар ближе прописује садржину, облик и начин вођења евиденције 
из става 1. овог члана.  

 

Ознаке посебног својства 

Члан 39. 

Ознаке посебног својства су ознаке робе/услуга, којима се оне истичу у 
односу на другу понуду исте врсте, а које се заснивају на спроведеном 
независном тестирању. 

Услови издавања ознаке посебног својства, односно критеријуми за 
оцену својстава робе/услуга и издавања ознаке, одређују се елаборатом који 
израђује издавалац ознаке. 

Услови из става 2. овог члана морају бити у непосредној вези са називом 
ознаке, њеним значењем и обухватом робе/услуга на коју може да се односи, 
као и адекватни у погледу критеријума и начина издавања, и проверљиви путем 
независне контроле спроведеног испитивања. 

Издавалац посебне ознаке не може бити трговац предметне робе/услуге. 
Под ознаком посебног својства се не подразумевају ознаке признатих 

стандарда квалитета, ознаке усаглашености, ознаке географског порекла, као 
ни огласне поруке којима се истичу својства робе/услуге без тврдње да је то 
засновано на спроведеним испитивањима. 

ИЗДАВАЛАЦ ПОСЕБНЕ ОЗНАКЕ, ОДНОСНО ТРГОВАЦ ПРЕДМЕТНЕ 
РОБЕ/УСЛУГЕ, ДУЖНИ СУ ДА УЧИНЕ ДОСТУПНИМ ЕЛАБОРАТ ИЗ СТАВА 2. 
ОВОГ ЧЛАНА, СВАКОМ ЗАИНТЕРЕСОВАНОМ ЛИЦУ, НА МЕСТУ ПРОДАЈЕ, 
ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА ИЛИ НА ДРУГИ НАЧИН КОЈИМ СЕ ОМОГУЋАВА 
ЈЕДНОСТАВАН ПРИСТУП ТОМ ДОКУМЕНТУ. 

 

Декларација  

Члан 40. 

Роба у трговини на мало мора имати декларацију која садржи податке о 
називу и врсти робе, саставу и количини, као и друге податке у складу са 



посебним прописима и природом робе, а нарочито податке о произвођачу, 
земљи порекла ПРОИЗВОДЊЕ, ОДНОСНО УВОЗА, датуму производње и року 
употребе, увознику, квалитету (класи), као и упозорење на евентуалну опасност 
или штетност робе. 

Декларација се мора налазити на роби, односно на њеном паковању 
(укључујући привезак, етикету, алкицу, омот) или непосредно поред робе на 
месту продаје (нпр. ринфузна роба), у складу са нарочитим својствима робе, 
истакнута уочљиво, односно у каталогу или другом материјалу са понудом те 
робе који је бесплатно доступан потрошачима на продајном месту, пре 
куповине.  

Сви подаци из става 1. овог члана морају бити наведени на јасан, лако 
уочљив и читљив начин, на српском језику, на ћириличком или латиничком 
писму. 

Декларација може да садржи и податке на страним језицима, као и жиг, 
GTIN идентификацију (бар-код) и друге податке којима се ближе идентификују 
роба и њена својства.  

Као земља порекла у смислу става 1. овог члана, може се навести 
Европска унија (ЕУ), у складу са правилима о пореклу робе. 

КАО ЗЕМЉА ПРОИЗВОДЊЕ, ОДНОСНО УВОЗА У СМИСЛУ СТАВА 1. 
ОВОГ ЧЛАНА, МОЖЕ СЕ НАВЕСТИ ЕВРОПСКА УНИЈА (ЕУ), АКО СЕ ОВА 
НАЗНАКА ОДНОСИ НА ЗЕМЉУ ЧЛАНИЦУ. 

 

Истицање цене 

Члан 41. 

Трговац је дужан да на јасан, несумњив, лако уочљив и читљив начин 
истакне продајну и јединичну цену робе/услуга која се нуди у трговини на мало, 
у валути платног промета.  

Продајна цена је укупна, коначна цена по јединици робе, укључујући 
порезе. 

Јединична цена је продајна цена обрачуната по јединици мере, као што 
је килограм, литар, метар, квадратни метар, кубни метар или друга јединица 
мере која се уобичајено користи у промету одређене робе/услуге.  

За робу која се нуди на продају у расутом стању истиче се само 
јединична цена. 

Јединична цена се не мора посебно истицати ако је једнака продајној 
цени. 

Одредбе ст. 1. до 4. овог члана не примењују се на продају путем јавног 
надметања, као и на продају уметничких дела и антиквитета. 

У продајном објекту у којем се обавља трговина на мало поред трговине 
на велико, трговац је дужан да јасно, на уочљив начин истакне прво продајну 
(малопродајну) цену, па велепродајну цену за сваку робу коју нуди на продају. 

У пружању услуга, трговац је дужан да на видном месту истакне само 
јединичну цену услуга (нпр. према сату, километру, киловат-сату и сл.), на 
начин из става 1. овог члана.  

ТРГОВАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА НА ЈАСАН, НЕСУМЊИВ, ЛАКО УОЧЉИВ И 
ЧИТЉИВ НАЧИН ИСТАКНЕ ПРОДАЈНУ ЦЕНУ РОБЕ/УСЛУГА КОЈА СЕ НУДИ У 
ТРГОВИНИ НА МАЛО. 

ПРОДАЈНА ЦЕНА ЈЕ УКУПНА, КОНАЧНА ЦЕНА ПО ЈЕДИНИЦИ РОБЕ, 
ИЛИ ДАТЕ КОЛИЧИНЕ РОБЕ, ОДНОСНО КОНАЧНА ЦЕНА УСЛУГЕ, 
УКЉУЧУЈУЋИ СВЕ ПОРЕЗЕ И ДАЖБИНЕ. 

ТРГОВАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОРЕД ПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ ОЗНАЧИ И 
ЈЕДИНИЧНУ ЦЕНУ ПРЕТХОДНО УПАКОВАНЕ РОБЕ.  



ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА ЈЕ ПРОДАЈНА ЦЕНА ОБРАЧУНАТА ПО 
КИЛОГРАМУ, ЛИТРУ, МЕТРУ, КВАДРАТНОМ МЕТРУ, КУБНОМ МЕТРУ ИЛИ 
ДРУГОЈ ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ КОЈА СЕ УОБИЧАЈЕНО КОРИСТИ У ПРОМЕТУ 
ОДРЕЂЕНЕ РОБЕ/УСЛУГЕ.  

ПРЕТХОДНО УПАКОВАНИ ПРОИЗВОДИ СУ ПРОИЗВОДИ КОЈИ СУ 
УПАКОВАНИ БЕЗ ПРИСУСТВА КУПЦА, НЕЈЕДНАКИХ НАЗИВНИХ КОЛИЧИНА 
ПУЊЕЊА, ПРИ ЧЕМУ СЕ КОЛИЧИНА ТИХ ПРОИЗВОДА НЕ МОЖЕ 
ПРОМЕНИТИ БЕЗ ПРОМЕНЕ ПАКОВАЊА ОДНОСНО БЕЗ ОТВАРАЊА 
ПАКОВАЊА ПРИ ЧЕМУ НАСТАЈЕ ВИДНО ОШТЕЋЕЊЕ.  

АКО РОБА НИЈЕ УПАКОВАНА НЕГО СЕ МЕРИ У ПРИСУСТВУ 
ПОТРОШАЧА, ТРГОВАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА ИСТАКНЕ САМО ЈЕДИНИЧНУ ЦЕНУ 
РОБЕ. 

ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА СЕ НЕ МОРА ПОСЕБНО ИСТИЦАТИ АКО ЈЕ 
ЈЕДНАКА ПРОДАЈНОЈ ЦЕНИ.  

ОДРЕДБЕ СТ. 1. ДО 6. ОВОГ ЧЛАНА НЕ ПРИМЕЊУЈУ СЕ НА ПРОДАЈУ 
ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА, КАО И НА ПРОДАЈУ УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА И 
АНТИКВИТЕТА. 

У ПРОДАЈНОМ ОБЈЕКТУ У КОЈЕМ СЕ ОБАВЉА ТРГОВИНА НА МАЛО 
ПОРЕД ТРГОВИНЕ НА ВЕЛИКО, ТРГОВАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА ЈАСНО, НА УОЧЉИВ 
НАЧИН ИСТАКНЕ ПРВО ПРОДАЈНУ (МАЛОПРОДАЈНУ) ЦЕНУ, ПА 
ВЕЛЕПРОДАЈНУ ЦЕНУ ЗА СВАКУ РОБУ КОЈУ НУДИ НА ПРОДАЈУ. 

У ПРУЖАЊУ УСЛУГА, ТРГОВАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА НА ВИДНОМ МЕСТУ 
ИСТАКНЕ САМО ЈЕДИНИЧНУ ЦЕНУ УСЛУГА (НПР. ПРЕМА САТУ, 
КИЛОМЕТРУ, КИЛОВАТ-САТУ И СЛ.), НА НАЧИН ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА.  

ЦЕНА СЕ ИСТИЧЕ У ВАЛУТИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА. 
ИЗУЗЕТНО, ЦЕНА МОЖЕ ДА СЕ ИСТИЧЕ У СТРАНОЈ ВАЛУТИ, СА 

НАЗНАКОМ ОБРАЧУНСКОГ КУРСА, У ТРГОВИНИ УСЛУГАМА У ТУРИЗМУ 
КОЈЕ СУ У НЕПОСРЕДНОЈ ВЕЗИ СА ИНОСТРАНСТВОМ, ВОЗИЛИМА, 
ОДНОСНО У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА. 

 

Радно време 

Члан 43. 

Трговац на мало, самостално одређује радно време у складу са овим 
законом и посебним прописом.  

Трговац на мало је дужан да на јасан, несумњив и лако уочљив начин 
истакне радно време на продајном објекту, односно другом продајном месту, 
као и да се у сваком тренутку придржава означеног радног времена. 

У случају ванредних промена, прекида или других облика привременог 
престанка обављања трговине на одређеном продајном месту, трговац је дужан 
да те измене означи на начин из става 2. овог члана, пре престанка обављања 
трговине. 

За поједине трговинске формате, надлежни орган локалне самоуправе 
може да одреди оквирно радно време путем одређивања укупног трајања 
радног времена и његовог временског распореда (дневни, недељни, месечни и 
годишњи); обавезу држања отвореним појединих продајних објеката у току 
празника и других нерадних дана, односно обавезу увођења дежурства, у тим 
данима, водећи рачуна о врсти робе која се у њима продаје и о потребама 
потрошача, а нарочито: 

1) најкраће трајање и распоред радног времена продавница одређене 
врсте робе или у одређеним деловима града, односно општине; 

2) обавезу рада у одређеном времену у дане државних празника и 
других нерадних дана за одређене продавнице (дежурство);  



3) дане одржавања и радно време пијаца, општинских односно 
градских сајмова, вашара, изложби и других повремених масовних продаја.  

ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРОПИСУЈЕ УСЛОВЕ ЗА 
ОДРЕЂИВАЊЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА ЗА ТРГОВИНУ КОЈА СЕ ОБАВЉА НА 
ЊЕНОМ ПОДРУЧЈУ.  

Трговац на мало је слободан да ради прековремено, ако није другачије 
одређено посебним прописима донетим у складу са овим законом. 

Министар ближе уређује критеријуме за одређивање оквирног радног 
времена за поједине трговинске формате из става 4. овог члана.  
 

Продајни подстицаји 

Члан 44. 

Трговац може да нуди робу/услуге са нарочитим продајним подстицајима 
(акција, попуст, распродаја, промоција и сл.), односно под повољнијим 
условима у односу на редовну или претходну понуду, и то нарочито са 
сниженом ценом, посебним условима продаје, испоруке или другим 
погодностима, са обећањем награде, учешћем у наградној игри, пратећим 
поклонима, односно другим погодностима, у складу са законом. 

Продајни подстицаји из става 1. овог члана морају да: 
1) буду примереног трајања и учесталости, у односу на редовну понуду 

истог трговца; 

2) се односе на количину робе која је довољна да се задовоље потребе 
великог броја купаца.  

АКО ЈЕ РАЗЛОГ ЗА ПРОДАЈНИ ПОДСТИЦАЈ ЕВЕНТУАЛНО УМАЊЕЊЕ 
УПОТРЕБНЕ ВРЕДНОСТИ РОБЕ (РОБА СА ГРЕШКОМ, ОШТЕЋЕЊЕМ, ПРЕД 
ИСТЕКОМ РОКА ТРАЈАЊА И СЛ.), ТАЈ РАЗЛОГ СЕ МОРА ЈАСНО ИСТАЋИ 

Забрањено је нуђење продајних подстицаја на робу које има у тако малој 
количини да је очиглено да се тиме намерава привлачење купаца ради 
навођења на куповину друге робе. 

Понуда продајног подстицаја, мора да садржи: 
1) одређивање врсте подстицаја (попуст, пратећи поклон, учешће у 

наградној игри или друга погодност); 

2) прецизно и јасно одређење робе/услуге на коју се односи; 

3) период важења подстицаја, са назнаком датума почетка; 

4) све евентуалне посебне услове везане за остваривање права на 
подстицај; 

5) укупне трошкове везане за добијање или преузимање робе, 
укључујући испоруку, односно напомену о трошковима на терет купца. 

Ако се подстицај односи на попуст или други облик ценовне погодности, 
поред података из става 3. овог члана, понуда мора да садржи и упоређење, 
односно приказивање продајне цене у односу на претходну продајну цену и 
период у којем је важила претходна цена. 

На услове из става 4. овог члана, сходно се примењују одредбе закона 
којим се уређује оглашавање, које се односе на упоређивање и приказивање 
цена. 

Ваучер, купон или друго легитимационо средство, које се издаје ради 
остваривања права на подстицај, поред података из става 3. овог члана, мора 
да садржи и податке о издаваоцу, као и новчаној вредности или висини попуста. 



Ако према природи ствари није могуће истовремено у понуди дати све 
податке из става 3. тач. 2) до 5) овог члана, трговац је дужан да пре куповине 
робе из те понуде на други начин бесплатно пружи или обезбеди те податке. 

Ако је разлог за продајни подстицај евентуално умањење употребне 
вредности робе (роба са грешком, оштећењем, пред истеком рока трајања и 
сл.), тај разлог се мора истаћи код ознаке врсте подстицаја. 
 

Студија утицаја на структуру тржишта 

Члан 45. 

За трговинске формате чији укупни продајни и складишни простор 
износи преко 2000 м2 бруто површине, израђује се студија утицаја на структуру 
тржишта (у даљем тексту: студија утицаја). 

Студија утицаја нарочито садржи оцену у погледу: 
1) интереса потрошача и других купаца за постојање трговинског 

објекта дате површине и намене; 

2) потребе постојања различите структуре трговинских формата и 
различитих трговинских субјеката на ширем и ужем тржишном подручју; 

3) потребе унапређења трговине увођењем нових облика продаје и 
дистрибуције робе; 

4) утицаја на друге привредне субјекте, мале и средње величине, који 
учествују у трговини на мало на релевантном подручју, након отварања, 
односно изградње датог трговинског формата. 

Студију утицаја израђује научноистраживачка организација из области 
економије и истраживања тржишта, акредитована у складу са прописима о 
научно-истраживачкој делатности. 

Студија утицаја са одобрењем из члана 47. став 2. тачка 3) овог закона, 
чини саставни део документације која се прилаже уз захтев за издавање 
грађевинске дозволе у складу са прописима којима се уређује изградња 
објеката, за објекте који чине трговински формат из става 1. овог члана. 

Ако се трговински формат из става 1. организује у изграђеном продајном 
објекту, студија утицаја са одобрењем из члана 47. став 2. тачка 3) овог закона 
се израђује пре почетка рада тог трговинског формата. 

Министар ближе прописује садржину и начин израде студије утицаја из 
става 1. овог члана.  

 

Центар за развој трговине 

Члан 47. 

У Центру за развој трговине (у даљем тексту: Центар) обављају се 
развојни и стручни послови из области развоја тржишта и трговине. 

Центар обавља следеће послове: 
1) прикупља податке и прати кретања на тржишту, на подручју 

Републике Србије и по појединим секторима трговине; 

2) припрема стручне основе за израду прописа из области промета 
робе/услуга; 

3) даје одобрење на студију утицаја из члана 45. овог закона, ако се 
утврди да предвиђени утицај на структуру тржишта није неповољан; 



4) даје одобрење на елаборат из члана 39. став 2. овог закона, на 
основу захтева који подноси издавалац ознаке, водећи рачуна да се тиме 
неоправдано не наруши равноправност учесника на тржишту; 

5) води интегрисани информациони систем за праћење трговине и 
тржишта; 

6) развоја електронске трговине; 

7) обавља друге развојне и стручне послове у складу са законом и 
оснивачким актом. 

Послове из става 2. тач. 3), 4) и 5) овог члана, Центар обавља као 
поверене послове. 

Акти из става 2. тач. 3) и 4) се доносе и достављају странци у року од 
месец дана од дана пријема захтева.  

Ако се у року из става 4. овог члана не донесу акти из става 2. тач. 3) и 4) 
сматра се да је дато одобрење по захтеву.  

Против аката из става 2. тач. 3) и 4) може се изјавити жалба министру. 
На оснивање и рад Центра примењују се прописи којима се уређују јавне 

агенције, а права оснивача Центра врши Влада. 

 

Праћење трговине и тржишта 

Члан 47. 

МИНИСТАРСТВО ПРИКУПЉА, ВОДИ, ПРАТИ И АНАЛИЗИРА ПОДАТКЕ 
О ТРГОВИНИ, ТРЖИШТУ И ТРГОВИНСКОЈ МРЕЖИ, А НАРОЧИТО О ЊЕНОЈ 
СТРУКТУРИ, РАДИ ИНИЦИРАЊА И ПРАЋЕЊА ЕФЕКАТА МЕРА ЕКОНОМСКЕ 
ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ ТРЖИШТА И ТРГОВИНЕ И МЕРА УНАПРЕЂЕЊА 
ТРГОВИНЕ. 

АКО ПОДАЦИМА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА РАСПОЛАЖУ ДРУГИ 
ДРЖАВНИ ОРГАНИ ИЛИ ИМАОЦИ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА, У ОКВИРУ 
ЕВИДЕНЦИЈА КОЈЕ ВОДЕ ИЛИ ПОДАТАКА КОЈЕ ПРИКУПЉАЈУ, А НАРОЧИТО 
ПУТЕМ СТАТИСТИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА, ТИ ПОДАЦИ СЕ ПО ЗАХТЕВУ 
ДОСТАВЉАЈУ МИНИСТАРСТВУ. 

ПОДАЦИ КОЈИ СЕ ПРИКУПЕ ЗА ПОЈЕДИНE ТРГОВЦЕ, ИМАЈУ 
СВОЈСТВО СЛУЖБЕНЕ ТАЈНЕ. 

РАДИ ПРАЋЕЊА СТАЊА НА ТРЖИШТУ, А НАРОЧИТО У ПОГЛЕДУ 
РОБЕ И УСЛУГА ИЗ ЧЛАНА 46. ОВОГ ЗАКОНА, МИНИСТАР МОЖЕ ДА 
НАРЕДИ ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА О ЦЕНИ, ЗАЛИХАМА, ПОЈЕДИНИМ 
УСЛОВИМА ПРОМЕТА ИЛИ ДРУГИХ РЕЛЕВАНТНИХ ПОДАТАКА. 
 

Размена података 

Члан 48. 

Центар прикупља, води и прати податке о трговини и трговинској мрежи, 
а нарочито о њеној структури, ради иницирања и праћења ефеката мера 
економске политике у области тржишта и трговине, као и друге евиденције у 
складу са законом. 

Трговац је дужан да достави Центру податке из става 1. овог члана, на 
прописаном обрасцу једном годишње, најкасније до 31. марта са стањем на дан 
31. децембар претходне године. 

Подаци из става 1. овог члана дају се у писаној форми или у облику 
електронског документа са електронским потписом даваоца информације. 

Подаци из става 1. овог члана, представљају пословну тајну. 



Ако подацима из става 1. овог члана располажу други државни органи 
или имаоци јавних овлашћења, у оквиру евиденција које воде или података које 
прикупљају, а нарочито путем статистичких истраживања, ти подаци се по 
захтеву достављају Центру и не спроводи се њихово прикупљање на начин из 
става 2. овог члана.  

Министар прописује врсту података из става 1. овог члана, као и облик и 
садржину обрасца из става 2. овог члана. 

Интегрисани систем  

Члан 49. 

У Центру се води интегрисани информациони систем за праћење 
тржишта и трговине (у даљем тексту: интегрисани систем), који садржи податке 
из члана 48. овог закона, као и друге податке које у свом раду прикупља и 
анализира Центар. 

Подаци и извештаји из интегрисаног система дају се на захтев, а према 
потребама државних органа, ради обликовања економске политике, 
разматрања и доношења мера развоја и заштите структуре тржишта, као и за 
друге потребе у складу са законом. 

Подаци који се воде у интегрисаном систему за појединe трговце, имају 
својство службене тајне. 
 

 
ТУЖБА ЗБОГ НЕПОШТЕНЕ ТРЖИШНЕ УТАКМИЦЕ 

 
ЧЛАН 50А. 

 ТУЖБОМ ЗБОГ НЕПОШТЕНЕ ТРЖИШНЕ УТАКМИЦЕ (НЕЛОЈАЛНЕ 
КОНКУРЕНЦИЈЕ) МОЖЕ СЕ ЗАХТЕВАТИ УТВРЂИВАЊЕ РАДЊЕ НЕПОШТЕНЕ 
ТРЖИШНЕ УТАКМИЦЕ, ЗАБРАНА ЊЕНОГ ДАЉЕГ ВРШЕЊА, ОТКЛАЊАЊЕ 
НАСТАЛИХ ПОСЛЕДИЦА, КАО И НАКНАДА ШТЕТЕ. 
 ОШТЕЋЕНИ ТРГОВАЦ (КОНКУРЕНТ) ИМА ПРАВО НА НАКНАДУ 
МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ, КАО И НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ ЗБОГ ПОВРЕДЕ 
ПОСЛОВНОГ УГЛЕДА.  
 СУД ЋЕ ДОСУДИТИ ПРАВИЧНУ НОВЧАНУ НАКНАДУ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ 
ШТЕТЕ, АКО НАЂЕ ДА ОКОЛНОСТИ СЛУЧАЈА ТО ОПРАВДАВАЈУ, А 
НАРОЧИТО ЗНАЧАЈ, ТРАЈАЊЕ И ИНТЕНЗИТЕТ ПОВРЕДЕ, ЕФЕКАТ ПОВРЕДЕ 
НА ПОСЛОВАЊЕ ТУЖИОЦА, ЗНАЧАЈ ПОВРЕЂЕНОГ ДОБРА, , И ЦИЉ КОМЕ 
СЛУЖИ ТА НАКНАДА, КАО И О ТОМЕ ДА СЕ ЊОМЕ НЕ ПОГОДУЈЕ ТЕЖЊАМА 
КОЈЕ НИСУ СПОЈИВЕ СА ЊЕНОМ ПРИРОДОМ И ДРУШТВЕНОМ СВРХОМ. 
ТУЖБА СЕ МОЖЕ ПОДНЕТИ У РОКУ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ ОД САЗНАЊА ЗА 
РАДЊУ И УЧИНИОЦА, А НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД ТРИ ГОДИНЕ ОД 
ОКОНЧАЊА РАДЊЕ. 

СУД МОЖЕ НАРЕДИТИ ДА СЕ ПРЕСУДА КОЈОМ СЕ УСВАЈА ТУЖБЕНИ 
ЗАХТЕВ, ОБЈАВИ У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ“, НА ТРОШАК ШТЕТНИКА. 
ПОСТУПАК ПО ТУЖБИ ЗБОГ НЕПОШТЕНЕ ТРЖИШНЕ УТАКМИЦЕ ЈЕ ХИТАН. 
 

VIII. НАДЗОР 

Појам 

Члан 53. 

Надзор над применом овог закона и прописа донетих на основу овог 
закона, спроводи министарство надлежно за послове трговине, као и други 
државни органи у складу са својим делокругом уређеним посебним прописима. 



Надзор над радом Центра у вршењу поверених послова врши 
министарство.  

 

Овлашћења тржишног инспектора 

Члан 55. 

У вршењу инспекцијског надзора, тржишни инспектор има овлашћење 
да: 

1) прегледа пословни простор, односно простор у којем се обавља 
трговинска делатност; 

2) врши увид у пословне књиге, евиденције, исправе, електронске 
документе као и у другу документацију у вези са обављањем трговине;  

3) врши копирање пословних књига, евиденција, исправа и 
електронских докумената, које су предмет надзора; 

4) врши идентификацију лица која обављају трговинску делатност, 
путем увида у личну исправу или другу јавну исправу са фотографијом; 

5) узима писмене и усмене изјаве лица која обављају трговинску 
делатност, односно сведока или службених лица, као и да позива ова лица да 
дају изјаве, о питањима од значаја за предмет надзора; 

6) фотографише, врши видео-снимање простора у којем се врши 
надзор, односно робе и других предмета који су предмет надзора; 

7) врши преглед возила, у случају сазнања да је то возило у функцији 
обављања трговине;  

8) узима узорке робе и других предмета ОДРЕЂУЈЕ, ОДНОСНО 
УЗИМА УЗОРКЕ РОБЕ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТА;  

9) прикупља податке релевантне за предмет надзора; 

10) наложи попис робе, односно евиденцију промета; 

11) захтева судски налог за претрес стамбеног или пратећег простора у 
случају сазнања да се у том простору обавља недозвољена трговина;  

12) захтева асистенцију полиције, односно комуналне полиције, ако 
основано процени да је то потребно према приликама одређеног случаја; 

13) предузима друге радње у складу са законом. 

Под пословним простором из става 1. тачка 1) овог члана, сматра се и 
стан, пратећа просторија или други простор стамбеног карактера, који је 
регистрован као седиште или као место у којем се обавља делатност, у складу 
са прописима о регистрацији привредних субјеката, односно другим прописима 
којима се уређују посебне делатности.  

Дужности тржишног инспектора 

Члан 56. 

У вршењу инспекцијског надзора, тржишни инспектор је дужан да: 
1) обавља надзор савесно и пажљиво, настојећи да не нанесе 

непотребну штету субјекту надзора; 

2) поднесе пријаву надлежном органу, односно захтев за покретање 
прекршајног поступка, за кажњиве радње, односно прекршаје прописане овим 
законом;  



3) податке у вези пословања субјекта надзора, до којих је дошао у 
инспекцијском надзору чува као службену тајну;  

4) пре почетка обављања радњи у контроли, предочи службену 
легитимацију, као и службени налог за предузимање контроле; 

5) поступа професионално, у складу са кодексом понашања државних 
службеника, са уважавањем и поштовањем према лицима која се појављују у 
поступку инспекцијског надзора, као и да поштује начело сразмерности у 
погледу начина предузимања радњи у поступку. 

6) обавља радње у надзору, а нарочито контроли код субјекта надзора, 
тако да се сметње у обављању пословања сведу да нужну меру. 

Повреда дужности тржишног инспектора, прописаних овим и посебним 
законом, представља тежу повреду дужности у смислу дисциплинске 
одговорности. 

МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ ОБЛИК И САДРЖИНУ СЛУЖБЕНЕ 
ЛЕГИТИМАЦИЈЕ ИЗ СТ. 1. ТАЧ. 4) ОВОГ ЧЛАНА. 
 

Отклањање неправилности 

Члан 59. 

У случају утврђивања повреде закона, тржишни инспектор ће наложити 
отклањање утврђене повреде, са примереним роком за поступање по том 
налогу, који не може бити краћи од три дана нити дужи од два месеца, осим ако 
је за одређену неправилност или повреду закона овим или посебним законом 
другачије прописано. 

Мера отклањања неправилности не искључује истовремену примену 
других мера прописаних законом. 

 

Привремена забрана промета  

Члан 60. 

Тржишни инспектор ће изрећи меру привремене забране промета 
одређене робе, односно вршења одређене услуге, ако се утврди да нису 
испуњени прописани услови за промет те робе, односно услуге. 

Забраном из става 1. овог члана налаже се повлачење из промета или 
се забрањује стављање у промет, укључујући нуђење, излагање, испоручивање 
и чињење доступним робе, односно на други начин онемогућава промет робе 
која је предмет забране. 

Роба која је предмет забране може бити одређена по врсти, серији, 
комаду, количини, односно на други начин идентификације робе која не 
испуњава прописане услове за стављање у промет. 

Забраном из става 1. овог члана налаже се престанак вршења одређене 
услуге, односно забрањује почетак пружања одређене услуге која је предмет 
забране, УКЉУЧУЈУЋИ ЗАБРАНУ ПРОМЕТА РОБЕ КОЈА ПРАТИ ПРУЖАЊЕ 
УСЛУГЕ. 
 

Привремено затварање продајног објекта 

Члан 61. 

Тржишни инспектор ће изрећи меру привременог затварања продајног 
објекта: 



1) ако продајни објекат не испуњава прописане услове за трговину која 
се у њему обавља;  

2) ако не испуњава посебан услов за одређене трговинске формате из 
члана 45. овог закона АКО НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ЧЛ. 30. СТ. 1. И 2. 
ОВОГ ЗАКОНА; 

3) ако се не поступи по налогу за отклањање неправилности из члана 
59. овог закона, у остављеном року, у односу на продајни објекат у којем су 
утврђене те неправилности; 

4) ако поступи супротно мери забране промета одређене робе из члана 
60. овог закона, у погледу робе која је била предмет забране. 

Меру из става 1. овог члана може да изрекне Главни тржишни инспектор, 
ако не постоји стварна могућност за обављање контроле у том објекту, односно 
ако поступајући тржишни инспектор буде спречен или онемогућен да спроведе 
контролу. 

Привремено затварање продајног објекта се одређује до отклањања 
утврђене неправилности, односно до спровођења контроле у смислу става 1. 
тачка 3) овог члана, а најдуже до шест месеци.  

Мера из става 1. овог члана спроводи се затварањем продајног објекта, 
истицањем решења којим је одређена мера и печаћењем улаза у тај објекат. 

 

Продаја одузете робе 

Члан 64. 

Одузету робу која испуњава услове за стављање у промет, по 
коначности решења о одузимању, продаје орган преко чијих инспектора је 
одузета, путем јавног надметања. 

Ако се проценом стручног проценитеља утврди да трошкови 
складиштења, односно држања и чувања одређене одузете робе, у времену 
редовно потребном за спровођење продаје јавним надметањем, превазилазе 
процењени приход од продаје, као и у случају робе која је подложна кварењу, 
односно робе чији би рок употребе истекао до окончања поступка продаје 
јавним надметањем, спроводи се непосредном погодбом, на основу јавног 
позива за достављање понуда.  

Јавни позив за јавно надметање, као и јавни позив из става 2. овог 
члана, објављују се у средствима јавног информисања, као и на интернет 
страни органа из става 1. овог члана.  

Средства остварена продајом одузете робе, по одбитку трошкова, 
уплаћују се у буџет Републике Србије. 

Влада може уступити без накнаде робу из става 1. овог члана и робу чија 
продаја није могућа за хуманитарне сврхе, државним органима, установама 
социјалне заштите, васпитно-образовним установама, установама културе, 
хуманитарним организацијама и другим корисницима хуманитарне помоћи, као 
и за друге оправдане сврхе.  

ПРОДАЈА И УСТУПАЊЕ БЕЗ НАКНАДЕ ОДУЗЕТЕ РОБЕ 

ЧЛАН 64. 

ОДУЗЕТУ РОБУ КОЈА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА СТАВЉАЊЕ У 
ПРОМЕТ, ПО КОНАЧНОСТИ РЕШЕЊА О ОДУЗИМАЊУ, ПРОДАЈЕ ОРГАН 
ПРЕКО ЧИЈИХ ИНСПЕКТОРА ЈЕ ОДУЗЕТА, ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА. 

СРЕДСТВА ОСТВАРЕНА ПРОДАЈОМ ОДУЗЕТЕ РОБЕ, ПО ОДБИТКУ 
ТРОШКОВА, УПЛАЋУЈУ СЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ОДНОСНО 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ. 



ВЛАДА, ОДНОСНО НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 
МОЖЕ УСТУПИТИ БЕЗ НАКНАДЕ РОБУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА И РОБУ 
ЧИЈА ПРОДАЈА НИЈЕ МОГУЋА ЗА ХУМАНИТАРНЕ СВРХЕ, ДРЖАВНИМ 
ОРГАНИМА, УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, ВАСПИТНО-
ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА, УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ, ХУМАНИТАРНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ДРУГИМ КОРИСНИЦИМА ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ, 
КАО И ЗА ДРУГЕ ОПРАВДАНЕ СВРХЕ.“ 

 

Уништавање одузете робе 

Члан 65. 

Ако се проценом стручног проценитеља утврди да продаја одузете робе 
није економски оправдана или ако продаја те робе из других разлога није 
стварно или правно могућа, односно ако је уништавање одузете робе 
предвиђено посебним прописима, уништава се на начин и под условима који 
омогућавају ефикасност и безбедност поступања, по коначности решења о 
одузимању. 

Трошкове уништавања робе сноси лице којем је та роба одузета. ВЛАДА 
БЛИЖЕ УРЕЂУЈЕ НАЧИН И УСЛОВЕ ПРОДАЈЕ, УСТУПАЊА БЕЗ НАКНАДЕ И 
УНИШТАВАЊА ОДУЗЕТЕ РОБЕ. 

Министар ближе прописује услове из става 1. овог члана у погледу 
начина уништавања одређене врсте одузете робе.  
 

Рок за доношење решења 

Члан 71. 

Ако утврди повреду закона, тржишни инспектор ће донети и доставити 
решење у складу са својим овлашћењем, у року од пет дана од дана 
предузимања, односно окончања контроле ИЗДАВАЊА ЗАПИСНИКА. 

Тржишни инспектор може у време и на месту контроле, донети 
привремено решење, које се укида решењем из става 1. овог члана, односно 
престаје да важи протеком рока за доношење решења из става 1. овог члана. 

Против привременог решења није дозвољена посебна жалба. 
 

Члан 74.  

Новчаном казном од 100.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за 
прекршај правно лице ако: 

1) не води евиденцију промета на потпун и прописан начин (члан 37); 

2) продаје робу са неуредном или непрописном декларацијом (члан 
40); 

3) не истакне цене или не истакне цене на прописан начин (члан 41);  

4) нема истакнуто пословно име или основне податке о продајном 
објекту, почев од дана обављања трговине (члан 42); 

5) ако не истакне радно време или се не придржава означеног радног 
времена, односно ако радно време одреди супротно оквирном радном времену   
ПРОПИСАНИМ УСЛОВИМА (члан 43); 

6) не достави податке са садржајем, на начин и у року из члана 48. овог 
закона. НЕ ДОСТАВИ ПОДАТКЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 47.  

За радње из става 1. овог члана казниће се физичко лице или одговорно 
лице у правном лицу новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 динара. 



За радње из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном 
казном од 10.000,00 до 100.000,00 динара. 

 

Члан 75. 

Новчаном казном од 500.000,00 до 2.000.000,00 динара казниће се за 
прекршај правно лице ако: 

1) обавља даљинску трговину на мало супротно одредби члана 17. 
овог закона; 

2) обавља трговину личним нуђењем супротно одребама чл. 18. и 19. 
овог закона и члана 20. став 3. овог закона; 

3) обавља осталу трговину на мало ван продајног објекта, на месту које 
није одређено или одобрено актом надлежног органа локалне самоуправе (члан 
20. став 2); 

4) обавља делатност робне берзе, сајма, организатора осталих 
привредних изложби и трационалних манифестација, пијаце, велетржнице, 
јавног недметања или аукцијске куће, супротно чл. 22. 21. до 28. овог закона; 

5) не поседује одговарајуће исправе које прате робу на прописан начин 
(члан 35); 

6) ако не поштује одлуку Владе о ценама из члана 36. став 5; 

7) не води евиденцију промета (члан 37); 

8) обавља трговину пољопривредним производима и домаћим 
животињама супротно прописаним условима (члан 38);  

9) употребљава ознаке посебног својства супротно члану 39. овог 
закона; 

10) продаје робу без декларације (члан 40); 

11) ако нуди робу, односно услуге са нарочитим продајним подстицајима 
супротно члану 44. овог закона; 

12) не поштује привремене мере заштите тржишта у складу са чланом 
46. овог закона; 

13) ако обавља недозвољену шпекулацију (члан 51); 

14) ако организује, обавља, рекламира и подстиче пирамидалну 
трговину (члан 52). 

15) ако поступи супротно мери забране промета одређене робе, 
односно вршења одређене услуге (члан 60); 

16) ако поступи супротно мери привременог затварања продајног 
објекта (члан 61). 

За радње из става 1. овог члана казниће се физичко лице или одговорно 
лице у правном лицу новчаном казном од 50.000,00 до 150.000,00 динара. 

За радње из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном 
казном од 50.000,00 до 500.000,00 динара. 

Уз прекршајну казну из става 1. овог члана, правном лицу се може 
изрећи и заштитна мера обављања одређене делатности у трајању од шест 
месеци до две године, као и заштитна мера јавног објављивања пресуде. 

Уз прекршајну казну из става 2. овог члана, одговорном лицу у правном 
лицу може се изрећи заштитна мера забране да врши одређене послове у 
трајању од три месеца до једне године. 



Уз прекршајну казну из става 1. овог члана, предузетнику се може изрећи 
и заштитна мера забране вршења одређене делатности у трајању од шест 
месеци до две године. 

 

Члан 77. 

До почетка рада Центра за развој трговине, послове Центра обавља 
министарство. 

 


