
Н А Ц Р Т 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 Уставни основ за доношење Закона о измени и допуни Закона о 
трговини садржан је у члану 97. тачка 6. Устава Републике Србије („Службени 
гласник РС”, број 89/06) 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 

Законом о трговини („Службени гласник РС“ бр. 53/2010) спроведене су 
значајне измене у погледу општих услова за обављање трговине на 
унутрашњем тржишту, уведена је савремена номенклатура и класификација 
облика и начина трговине, нови институти (трговински формат, посебне 
тржишне институције и сл.), као и правни оквир за унапређење трговине, 
нарочито ради успостављања и очувања повољне структуре трговинских 
објеката и развој предузетништва, а све у циљу развоја тржишне утакмице и 
равноправности трговаца. Спроведена је реформа инспекцијског надзора који 
врши тржишна инспекција, новим организационим и процесноправним 
законским решењима, у правцу изградње савременог и ефикасног система 
контроле поштовања прописаних услова у промету робе и услуга, који 
истовремено обезбеђује правну сигурност субјеката у том промету. 

Након две године примене новог закона, у пракси су уочене потребе за 
унапређењем појединих законских решења, нарочито у погледу смањења 
административних препрека за пословање привредних субјеката. У том смислу, 
овим се законом, на првом месту, врши отклањање административне препреке 
за инвестиције у области трговине у виду тзв. студије утицаја за велике 
трговинске формате (преко 2000м2), као и брисање административне процедуре 
која подразумева достављање прописаног обрасца са подацима који се односе 
на промет и структуру трговинске мреже за све трговце.  

Закон предвиђа брицање јавне агенције за послове унапређења 
трговине, Центра за развој трговине, и уводи олакшани аналитички механизам у 
погледу прикупљања одређених података, везаних превасходно за примену 
мера заштите тржишта (нпр. подаци о роби од виталног значаја за 
становништво, као што су млеко, уље, брашно и сл.). 

Међу најзначајнијим новима је унапређење правне заштите од нелојалне 
конкуренције, као једне од најприсутнијих негативних појава на нашем тржишту. 
Уводи се правни основ за тужбу за нематеријалну штету звог нарушавања 
пословног угледа правних лица, у погледу радњи нелојалне конкуренције.  
Закон садржи и друге измене чији је циљ прецизирање појединих формулација 
основног текста Закона о трговини, у складу са примедбама пословне 
заједнице, организација за заштиту потрошача и локалне самоуправе. 
 

 III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 
 



Члан 1. - Брише се дефиниција стручног проценитеља, а у вези са  
изменом одредбе члана 64. Закона о трговини, којом се на другачији начин 
уређује продаја одузете робе и укида стручни проценитељ.  

Члан 2. - Изрази "дискриминација" и "дискриминаторско поступање" 
означавају свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, 
односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства). 
Додавањем речи «неоправдане» испред речи «дискриминације», врши се 
појмовно усклађивање са категоријама прописа којим се уређује забрана 
дискриминације. 

Члан 3. - Својство трговца у чл. 11. ст. 2. тачка 1), 2) и 3) Закона о 
трговини, имају лица која су уписана у посебне регистре, релевантне са аспекта 
категорије робе и делатности за коју им се одобрава учешће у трговини у том 
својству. Остала физичка лица могу да врше само продају сопствених половних 
ствари, али не би имали својство трговца, јер исто подразумева низ других 
услова које не могу да испуне. Ова ситуација се уређује у измени чл. 30. Закона.  

Члан 4. - У циљу потпунијег уређења трговине личним нуђењем, а ради 
адекватније заштите потрошача, прописује се обавеза трговца да кад обавља 
овај вид трговине, било лично или преко пуномоћника, поседује писану изјаву 
одређене садржине, као и облика који је лако препознатљив од стране 
потрошача којима се обраћа, а која садржи основне податке ради поуздане 
идентификације трговца и робе/услуге. Ради стандардизације форме и 
ефикасне контроле, правилником  ће  се прописати садржина и уредити облик 
ове писане изјаве. 

Члан 5. – Брише се одредба чл. 29. Закона о трговини, обзиром да има 
претежно аналитички карактер, односно у функцији је номенклатуре одређених 
услуга, али се у пракси појављује питање односа наведених, специјализованих 
и осталих услуга, па је ради спречавања даљег неразумевања предложено 
брисање ове одредбе. 

Члан 6. – Измена у погледу могућности да физичка лица обављају 
продају сопствених половних ствари, а да не стичу својство трговца, па тиме и 
вежу две обавезне услове који се односе на трговце.  
 Члан 7. –  Брисање непотребне административне препреке везане за 
наметање додатних обавеза и трошкова трговцима у погледу дефинисања 
посебних услова за запослене у трговини. 
 Члан 8. - Циљ ове измене је да се одреди које исправе нужно прате робу 
у превозу. Наиме у превозу робе из једног у други малопродајни објекат или из 
магацина велепродаје у малопродајни објеката није потребно имати све 
исправе, већ само оне које су неопходне за дату активност. 
 Члан 9. –  Ради поједностављења вођења евиденције, предвиђено да се 
детаљнији услови, укључујући место њеног држања, уреде правилником. Поред 
тога, предвиђено да се уместо држања (у физичком облику), евиденција чини 
доступном по захтеву контроле, такође у вези поједностављењем процедуре и 
стварања адекватнијих услова за електронску евиденцију. 
 Члан 10. – Транспарентност у погледу критеријума који се примењују 
приликом издавања ознаке посебног својства је у интересу заштите потрошача 
и заштите од нелојалне конкуренција. Неопходно је да се свако заинтересовано 
лице може лако и без трошкова уверити у методологију која је примењена 
приликом давања одређене посебне ознаке. 
 Члан 11. - Имајући у виду захтеве привредних субјеката у пракси 
примене Закона о трговини, а у вези са применом одредбе о земљи порекла 
робе, као нејасног појма који у пракси може да има више значења, и ради 
прецизирања ова обавеза се мења и предвиђа да се на деклерацији мора 
назначити земља производње робе, односно земља из које је роба увезена. 

Члан 12. – Одредба чл. 41. Закона о тговини, којом се уређује истицање 
јединичне цене, изазвала је пуно недоумица и проблема у пракси. У циљу 



прецизније одредбе и адекватнијег усаглашавања са прописима ЕУ (Директива 
ЕУ 98/6, у вези са Директивом 76/211) и превазилажења уочених тешкоћа у 
пракси, урађена је измена и допуна овог члана. Одређује се појам претходно 
упаковане робе, за који се искључиво везује обавеза истовременог истицања 
продајне и јединичне цене (на основу одредбе Директивом 76/211). Измена у 
вези валуте у којој се истиче цена, подразумева могућност да се у областима у 
којима је установљен пословни обичај истицања цене у страној валути, а то су 
туристички аранжмани за иностранство и возила, то омогући, као и у другим 
областима где се то дозвољава посебним, секторским прописима. 

Члан 13. - Мења се уска и непрецизна одредба чл. 43. став 4. Закона о 
трговини, и предвиђа овлашћење јединице локалне самоуправе да прописује 
услове за одређивање радног времена за трговину која се обавља на њеном 
подручју. На описани начин би се значајно проширило овлашћење локалне 
самоуправе у погледу уређивања радног времена свих трговинских облика и 
формата, а у складу са питањима комуналног реда и локалног развоја. С тим у 
вези, брише се и овлашћење министра за доношење посебног правилника. 

Члан 14. -  Брише се одредба чл. 44. ст. 2. Закона о трговини, ради 
поједностављења услова везаних за продајне подстицаје. Законом о заштити 
потрошача прописани су облици непоштеног пословања који обухватају 
забрану обмањујућег пословања, а којом је су покривене брисане одредбе овог 
члана.  

Члан 15. - Имајући у виду степен развоја домаћег тржишта и потребу за 
повећањем броја великих трговинских формата, процедура која подразумева 
израду Студије утицаја представља једну административну баријеру која 
захтева велике трошкове за трговца и подразумева одређену неизвесност у 
погледу одобрења улагања, што може бити препрека за отварање нових 
објеката, па је пшредвиђено брисање ове одредбе. 

Члан 16. – Изменом одредбе чл. 47. Закона о трговини, укида се јавна 
агенција Центар за послове унапређења трговине, у светлу захтева за 
рационализацијом јавне управе и смањења буџетске потрошње.  
С друге стране, ради дефинисања мера економске политике у функцији развоја 
тржишта и интензивирања економске активности, и имајући у виду да је 
предложено брисање административних процедура везаних за достављање 
података (чл. 48. и 49. Закона о трговини), предвиђено је овлашћење да се 
може наложити достава одређених података министарству надлежном за 
послове трговине, нарочито у вези робе и услуга од виталног значаја за живот и 
здравље људи и за рад привредних субјеката, установа и других организација 
од општег интереса, чиме се не би стварали додатни трошкови на терет 
трговацам, али и омогућило целисходније коришћење база података које се већ 
воде код државних органа.   

Члан 17. - Ради олакшања услова пословања на нашем тржишту, 
административна процедура која подразумева достављање прописаног 
обрасца са подацима који се односе на промет и структуру трговинске мреже, а 
која терети све трговце, укида се. 

Члан 18. –  Прописивањем посебне тужбе за дело непоштене тржишне 
утакмице (нови чл. 50а) омогућава се утврђивање радње непоштене тржишне 
утакмице и забрана њеног даљег вршења. Поступак је хитан, а тужба се може 
поднетиу року од шест месеци од сазнања за радњу и учиниоца. Од посебног 
значаја је правни основ за посебан облик правне заштите звог нелојалне 
конкуренције –тужбу за нематеријалну штету звог нарушавања пословног 
угледа.  

Члан 19. – Одредба се брише у вези са укидањем Центра за унапређење 
трговине.  



Члан 20. – Прецизирање овлашћења да тржишни испектор може 
одредити узорке робе или узети узорке робе у зависности од предмета 
контроле. 

Члан 21. - Уређује се облик службене легитимације, ради поуздане 
идентификације тржишних инспектора у време спровођења контроле. 

Члан 22. - Ограничење рока на најкраће три дана онемогућава ефикасно 
отклањање неправилности у ситуацијама краћих манифестација као што су 
сајмови, изложбе и сл., као и другим ситуацијама када је потребно да се одмах 
отклони утврђена неправилност, па се то ограничење укида. 

Члан 23. - У појединим ситуацијама вршење одређене услуге прати и 
промет одређене робе. С тим у вези потребно је омогућити поред забране 
вршења услуге и забрану промета робе која прати ту услугу. 

Члан 24. - У вези са укидањем Студије утицаја, као и потребе 
повезивања са општим и посебним условима из чл. 30. Закона о трговини. 

Чл. 25. и 26. -  Ради уштеде трошкова у вези са поступањем са одузетом 
робом, предвиђа се поједностављење процедуре (укидање „стручног 
проценитеља“), укључујући бесплатно уступање (чл. 64. и 65), и омогућава да 
се уредбом детаљније уреди начин и услови располагања том робом.   

Члан 27. - Прецизније се одређује моменат од којег тече рок за 
доношење решења. 

Члан 28. и 29.  – Врши се усклађивање казнених одредби са изменама у 
појединим одредбама.   

Члан 30. – У вези са укидањем Центра за развој трговине. 
 
 

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ЗАКОНА 

За спровођење овог закона није потребно обезбедити посебна средства 
у републичком буџету. 
 
 


