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ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ 

СЕКТОРА ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ  

ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

 

I  АКТИВНОСТИ 

 

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2015. године, (у даљем тексту извештајни период), 

тржишни инспектори су у складу са овлашћењима и планираним активностима, вршили надзор 

над применом: 

 

- Закона о трговини („Сл. гласник РС“ бр.53/10, 10/13); 

- Закона о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине 

(„Службени гласник РС“ бр. 46/06, 104/09); 

- Закона о оглашавању („Службени гласник РС“ бр. 79/05); 

- Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС”, број 62/14);  

-  Уредбе о  обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500” (“Службени гласник   

    РС”, 12/15, 67/15); 

- Закона о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености („Сл. Гласник 

    РС“ бр. 36/09); 

- Закона о општој безбедности производа („Сл. гласник РС“ бр.41/09); 

- Закона о дувану („Сл. гласник РС“ бр.101/05, 63/06, 10/07, 67/07, 90/07, 18/08, 73/08, 9/09, 

57/09, 3/10, 53/10, 95/10, 36/11, 93/12,108/13); 

- Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11 и 99/11); 

- Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму („Сл.гласник РС“ бр. 

30/10);  

- Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/14); 

- Закон о оптичким дисковима („Сл. гласник РС“ бр. 52/11); 

   -  Закон о посредовању у промету и закупу непокретности ("Службени гласник           

        РС", бр. 95/13) 
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   - Уредба о обележавању (маркирању) деривата нафте ( "Службени гласник РС", бр. 

46/2013, 51/2015) 

- Закон о електронској трговини ("Службени гласник РС", бр. 41/2009) 

   - Закон о спречавању прања новца и финансирању тероризма ( "Службени гласник РС" бр.   

      20/2009, 72/2009, 91/2010) 

   - Закон о тржишном надзору ( "Службени гласник РС", бр. 92/2011) 

   - Закон о фискалним касама ("Службени гласник РС" број 135/2004) 

   - Закон о инспекцијском надзору („Сл. Гласник РС“ бр.36/15) 

 

 

Приоритети  

 

 

Приоритети у раду тржишних инспектора, у извештајном периоду, усклађивани су  у зависности 

од усвојених привремених мера Владе Републике Србије и стања на тржишту, а спровредене  

активности  имале су за циљ да  обезбеде: 

 

- спречавање поремећаја на тржишту у погледу снабдевања становништва основном 

врстама хлеба од брашна „Т-500“; 

- промет робе уз доследну примену: испуњености захтева уређених релевантним 

прописима и да не угрожавају здравље, безбедност и друге аспекте јавног интереса; 

продајних  подстицаја (преварна оглашавања везана за сезонска снижења, контроле 

попуста, распродаја и промоција); 

- заштита права интелектуалне својине; 

- спречавање сиве економије; 

- заштиту потрошача (информисање потрошача, право на рекламацију, начин решавања 

рекламација у области услуга од општег економског интереса, тачност мерења, забрана 

продаје дувана и дуванских производа и алкохола малолетницима). 

 

 

 

II   СТАТИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 

 

Приказани статистички показатељи сачињени су на основу података о извршеним контролама и 

предузетим мерама за извештајни период, које су поступајући тржишни инспектори 

евидентирали  у бази  података  софтвера до 11.1.2016. године. 

 

 

II. 1. Предузете мере по одељењима Сектора тржишне инспекције 

 

Табеларни приказ броја извршених контрола, поднетих пријава и захтева правосудним 
органима и донетих решења, по одељењима Сектора тржишне инспекције за период 

од 1.1.2015. до 31.12.2015.године, преузето из софтвера на дан 11.1.2016 

Р.бр. Одељење 

Број 

извршених 
контрола 

 

Кривична 
пријава* 

Број 
пријава за 

привредни 
преступ 

Број 
захтева за 

покретање 
прекршајног 

поступка 

Број 

донетих 
решења 
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1 Београд 4746 1 11 604 924 

2 Бор 1126 0 0 315 384 

3 Ваљево 637 0 3 192 315 

4 Врање 1294 0 0 383 545 

5 Зајечар 883 0 2 383 415 

6 Зрењанин 587 0 1 185 247 

7 Јагодина 1006 0 0 78 215 

8 Кикинда 854 0 2 120 149 

9 Крагујевац 1129 0 3 273 306 

10 Краљево 1549 0 4 197 249 

11 Крушевац 1217 0 5 108 208 

12 Лесковац 1854 0 0 379 439 

13 Ниш 1950 0 0 160 241 

14 НовиСад 2835 0 4 557 580 

15 Панчево 506 0 1 188 244 

16 Пожаревац 1182 1 0 25 40 

17 Прокупље 1072 0 0 61 80 

18 СМитровица 780 0 1 148 269 

19 Сомбор 1578 0 0 248 256 

20 Суботица 497 0 0 130 147 

21 Ужице 1776 0 5 223 339 

22 Чачак 861 0 4 206 235 

23 Шабац 1332 0 6 176 382 

24 

Одељење за контролу 

ажурности, контролу примене 
процедура и поступања у 

судским поступцима 4 0 0 1 4 

25 Одељење за општи надзор 59 0 0 28 27 

  УКУПНО: 31314 2 52 5368 7240 
                 *  Београд-повреда службеног печата, 
                 *  Пожаревац-кривично дело преваре 
  

 

                                      

Табеларни приказ одељења  тржишне инспекције на основу односа 
поднетих ЗАХТЕВА ЗА ПОКРЕТАЊА ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА  и броја 

контрола у периоду од 1.1. до 31.12.2015.години  

Р.бр. Одељење 

Број 

извршених 
контрола 

Број 
захтева за 

покретање 
прекршајног 

поступка 

Процентуални 

однос* 

1 Београд 4746 604 12,73 

2 Бор 1126 315 27,98 

3 Ваљево 637 192 30,14 

4 Врање 1294 383 29,60 

5 Зајечар 883 383 43,37 
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6 Зрењанин 587 185 31,52 

7 Јагодина 1006 78 7,75 

8 Кикинда 854 120 14,05 

9 Крагујевац 1129 273 24,18 

10 Краљево 1549 197 12,72 

11 Крушевац 1217 108 8,87 

12 Лесковац 1854 379 20,44 

13 Ниш 1950 160 8,21 

14 НовиСад 2835 557 19,65 

15 Панчево 506 188 37,15 

16 Пожаревац 1182 25 2,12 

17 Прокупље 1072 61 5,69 

18 СМитровица 780 148 18,97 

19 Сомбор 1578 248 15,72 

20 Суботица 497 130 26,16 

21 Ужице 1776 223 12,56 

22 Чачак 861 206 23,93 

23 Шабац 1332 176 13,21 

24 

Одељење за контролу 

ажурности, контролу 
примене процедура и 

поступања у судским 
поступцима 4 1 25,00 

25 Одељење за општи надзор 59 28 47,46 

  УКУПНО: 31314 5368 17,14 
                                       *пројектовано на претпоставци да је у једној контроли поднет један захтев 

 

 
                               
 
 
 

Табеларни приказ донетих решења разврстан по структури изречених мера 

Опис мере 
Број 

донетих 
решења 

Одузима се роба 
2260 

Забрањује се 
969 

Налаже се отклањање неправилности 
859 

Привременo забрањен промет одређене робе зато што нису испуњени прописани услови (чл. 60. ЗоТ) 
643 

Налаже се да истакне цену 
433 

Наложено отклањање утврђене повреде закона (чл. 59. ЗоТ) 
322 

Налаже се уредно и ажурно вођење пословне евиденције 
282 

Наложено отклањање утврђене неправилности (чл. 157. ст.1. ЗоЗП) 
176 

Привремено се забрањује промет 
149 

Одузета роба лицу затеченом у обављању трговине, а које нема својство трговца (чл. 63. ЗоТ) 
146 

Остало 
129 



 5 

Налаже се издавање рачуна 
125 

Привремено забрањено вршење одређене услуге зато што нису испуњени прописани услови (чл. 60. ЗоТ) 

119 

Налаже се да без одлагања покрене поступак за упис у основни регистар, односно у одговарајући 

посебни регистар 102 

Налаже се отклањање неусаглашености 
89 

Налаже се ограничење или забрана испоруке производа 
83 

Налаже се испуњење додатних услова 
51 

Налаже се да истакне пословно име 
47 

Усваја се општи захтев за ЗИНТС 
44 

Налаже се доношење акта о решавању рекламације 
42 

Забрањује се нуђење, излагање, испоручивање и чињење доступним опасног производа 
26 

Налаже се вођење евиденције и издавање потврде о реду уплате 
24 

Привремено се забрањује нуђење, излагање, испоручивање и чињење доступности до провере својства 

22 

Налаже се да истакне радно време 
19 

Налаже се отклањање недостатака из чл. 75 ст. 1 ЗЗП 
14 

Налаже се достављање информација 
9 

Налаже се означавање са упозорењима 
8 

Привремено се затвара продајни објекат 
8 

Привремено затворен продајни објекат зато што не испуњава прописане услове за трговину (чл. 61. ЗоТ)  

8 

Налаже се уплата оствареног пазара 
5 

Налаже се означавање знацима усаглашености 
5 

Усваја се појединачни захтев за ЗИНТС 
4 

Налаже се повлачење неусаглашених производа 
4 

Привремено забрањено обављање трговине ван продајног објекта због утврђене повреде прописаних 
услова (чл. 62. ЗоТ) 3 

Одузета роба лицу које обавља трговину ван продајног објекта, супротно мери привремене забране (чл. 

63. ЗоТ) 3 

Налаже се да држи решење АПР-а 
2 

Налаже се да робу са недостатком издвоји и посебно означи 
2 

Привремено затворен продајни објекат зато што се није поступило по налогу за отклањање 

неправилности (чл. 61. ЗоТ) 2 

Налаже се благовремено упозоравање одређених лица 
1 

Одређен рок у коме је продавац или давалац услуга дужан да отклони утврђени недостатак (из чл.148. 

ст. 2 т. 2) ЗоЗП) 1 

 
 
 
 
 
 

Процентуални однос  броја извршених контрола и броја контрола у којима су донете управне мере или 
поднете пријаве/захтеви правосудним органима за период од 1.1. до 31.12.2015. године, 

Број извршених контрола 31314 

Број контрола у којима су донете управне мере или поднете пријаве/захтеви 
правосудним органима 

5675 

Процентуални однос:  18,12 
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II. 2. 1. Предузете мере по законима из области надзора 

 

Табеларни приказ броја поднетих пријава и захтева правосудним органима и 
донетих решења, по законима у Сектору тржишне инспекције за период од 1.1. 

до 31.12.2015.године, преузето из софтвера на  дан 11.1.2016.године 

Закон/уредба 

 Број 

пријава за 

привредни 
преступ 

Број захтев 

за 
покретање 

прекршајног 
поступка 

Број 
донетих 

решења 

Закон о трговини  1 3406 3749 

Закон о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права 
интелектуалне својине  1 10 1903 

Закон о заштити потрошача  0 1094 644 

Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању 

усаглашености  1 477 607 

Закон о инспекцијском надзору  0 266 312 

Закон о оглашавању  19 100 88 

Уредба о обавезној производњи и промету хлеба од брашна "Т-500"  0 153 63 

Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму  0 43 33 

Закон о тржишном надзору  0 0 29 

Закон о општој безбедности производа  0 11 25 

Закон о привредним друштвима  8 85 26 

Закон о дувану  0 48 23 

Закон о спречавању прања новца и финансирању тероризма  0 9 8 

Уредба о обележавању  19 3 8 

Закон о посредовању у промету и закупу непокретности  0 38 7 

Закон о државној управи  0 1 4 

Закон о енергетици  8 0 4 

Закон о биоцидним производима  0 2 3 

Закон о приватним предузетницима  0 0 1 

Закон о електронској трговини  0 1 0 

Закон о оптичким дисковима  0 1 0 

Закон о фискалним касама  0 0 1 

УКУПНО: 57 5748 7538 

  * 2 кривичне пријаве нису узета у обзир за статистик 

 

 

 

 

 

III  ЕФЕКТИ 

 

Контролама примене закона из надлежности тржишне инспекције постигнуто је следеће:  
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- повучено је са тржишта 125.927  комада разних производа робе широке потрошње, за које 

постоји оправдана сумња да су повређена права интелектуалне својине, уз обезбеђење 

доказа који су учињени доступним носиоцима права интелектуалне својине, ради 

покретања поступка за накнаду штете пред надлежним судом; 

 

     -     вршен је надзор над прометом резаног  дувана, дуванских производа и пратеће    

           опреме на пијацама , јавним површинама и другим местима, где је одузето 5.018 

кг резаног дувана,  53.734 паковања цигарет папира, и 53.788 паклица цигарета   41 

машиница за сечење дувана, 2 ваге и 32 табакере. 

  
 

      -     континуирано су спровођене на читавој територији Србије контроле по Уредби о               
            обавезној производњи и промету хлеба од брашна «Т-500», што је допринело да   
            контролисани привредни субјекти поштују одредбе Уредбе, а самим тим обезбеђена је и   

           задовољавајућа снабдевеност тржишта наведеном врстом хлеба 
 

- привремено је стављена ван промета индустријско-непрехрамбена роба, производи, 

затечени у промету, а који нису усаглашени са прописаним техничким захтевима, немају 

декларације о усаглашености од произвођача или потврде о усаглашености од Именованог 

тела или упутства за употребу или монтажу, на српском језику, или знак усаглашености 

или  извештаје о испитивању по техничким прописима-Правилницима, или немају 

декларацијe о производу према одговарајућим Правилницима, или не испуњавају захтеве 

опште безбедности производа, у укупној вредности од 610.852.857,80 дин, 

 

     -     у контролама енергетских субјеката, концентрације маркера у дериватима нафте, утврђено   

           је да од  6.862 узорка 71 узорка немају прописани садржај концентрације маркера, па је  

           трајно стављено ван промета количина од 607.316 литара деривата нафте; 

 

- у циљу провере усклађености производа са прописаним захтевима, вршене су 

инспекцијске контроле, за утврђене неправилности наложене су законом прописане мере и 

постигнути задовољавајући резултати над усаглашеношћу индустријско непрехрамбених 

производа који су контролисани у овом периоду, 

 

- у циљу спречавања сиве економије вршене су контроле промета робе 

 

IV. ПОСЕБНИ ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ 

Обједињени подаци о раду достављени од начелника одељења ван седишта Сектора., које су 

објединили - сачинили координатори у седишту Сектора тржишне инспекције, пратећи 

реализацију Акционог плана рада Владе, односно Плана рада Сектора кроз издате налоге. 

 

IV 1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТИ НАДЗОР 

IV 1. 1. Контроле по захтевима за заштиту права интелектуалне својине 

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Сектор тржишне инспекције 
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МАТРИЦА ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛАМА ПО КООРДИНИРАНИМ НАЛОЗИМА СЕКТОРА ТРЖИШНЕ 
ИНСПЕКЦИЈЕ 

Период извештавања  oд  1. јануара – 31. децембра 2015. године  

ОДЕЉЕЊЕ:  Одељење за општи надзор 

Одсек/Група Одсек за спречавање нелојалне конкуренције и заштите потрошача 

НАЧЕЛНИК: (одговорно 
лице) 

 Горан Мацура 

Назив налога:  Контрола заштите права интелектуалне својине по усвојеним захтевима 
носилаца права 

Основни подаци о налогу: Као у прилогу 

Рок за  праћења поступања Као у прилогу 

Предлагач налога: Одељење за општи надзор 

Одговорно лице-
координатор 

Небојша Девић 

Циљ и сврха издавања 
налога 

Акциони план 
Законитост аката и радњи трговаца на тржишту 
 

Локација Подручне јединице Сектора тржишне инспекције 

Извршиоци Тржишни инспектори; шефови одсека, начелници Одељења; 

Стратешки и правни основ 
(веза са програмом и 
пројектом и законски основ 
за поступање) 

- Споразум о стабилизацији и придруживању ЕУ 
- Национални програм за усвајање правних тековина ЕУ (NPAA ) 2013-2016 
- Стратегија развоја интелектуалне својине за период од 2011. до 2015. 
године („Службени гласник РС“, бр. 49/11) 
- Стратегија заштите потрошача за период 2013-2018 („Службени гласник РС“, 
бр. 71/13)  
- Стратегија реформе државне управе у Републици Србији 
Законски основ: 
Закон о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права 
интелектуалне својине („Службени гласник РС“ бр. 46/06,104/09); 
Програмска активност: Тржишна инспекција 

Индикатори  циља  Индикатори: број контрола, количина  и врста одузете робе 

Извори верификације Месечни, квартални и годишњи извештај о раду 

Активности у извештајном периоду(број контрола, предузете мере) 

Број усвојених захтева 
90 захтева за заштиту права интелектуалне својине /88 општих и 2 
појединачна/ 

Број контрола по захтевима 3.527инспекцијских контрола 

Количина одузете робе 
(ком) 

121.143,00 

Број контрола по сл. 
дужности 

236 

Количина одузете робе по 
сл. дужности (ком) 

4.784,00 

 

 

IV 1. 2.  Контрола примене Закона о заштити становништва од   

               изложености дуванском диму  

 
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Сектор тржишне инспекције 

МАТРИЦА ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛАМА ПО КООРДИНИРАНИМ НАЛОЗИМА СЕКТОРА ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

Период извештавања  oд  1. јануара - 31. децембра  2015. године  

../../../../Downloads/LinkPrilozi2015/Matrica%20Int.%20svojina%20-%2012%20meseci%202015.%20godina.docx
../../../../Downloads/LinkPrilozi2015/Matrica%20Int.%20svojina%20-%2012%20meseci%202015.%20godina.docx
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ОДЕЉЕЊЕ:  Одељење за општи надзор 

Одсек/Група Одсек за спречавање нелојалне конкуренције и заштиту потрошача 

НАЧЕЛНИК: (одговорно 
лице) 

 Горан Мацура 

Назив налога:  
Налог за контролу примене Закона о заштити становништва од изложености 
дуванском диму 

Основни подаци о налогу: 
(датум издавања, рок за  
праћења поступања) 

Налог  Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација,  Сектор 
тржишне инспекције број 334-00-29/2015-06 од 9.1.2015.године примењује се за 
извештајни период од 1. јануара 2015. године до 31. децембра 2015.године 

Предлагач налога: Сектор тржишне инспекције-Одељење за општи надзор 

Одговорно лице-
координатор: 

Бранкица Петровић 

Циљ и сврха издавања 
налога 

Акцини план 
Надзор над применом Закона о заштити становништва од изложености дуванском 
диму 

Локација Подручне јединице Сектора тржишне инспекције 

Извршиоци Тржишни инспектори 

Стратешки и правни основ 
(веза са програмом и 
пројектом и законски основ 
за поступање) 

Стратегија за смањење сиромаштва; Споразум о стабилизацији и придруживању; 
Стратегија развоја трговине Републике Србије  
Програмска активност: Контрола и надзор тржишта; редовне активности 
инспекцијског надзора у делокругу  тржишне инспекције 
Правни основ: Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму 

Индикатори  циља Индикатори: број контрола,број поднетих захтева за покретање прекршајног 
поступка 

Извори верификације Месечни, квартални и годишњи извештај о раду 

Активности у извештајном периоду (број контрола, предузете мере) 

Број контрола 19.410 

Број донетих решења 34 

Број поднетих захтева 43 

 

 

IV 1. 3.  Контрола примене Уредбе о обавезној производњи и промету  хлеба од брашна „Т-

500“ („Сл.гласник РС“, бр. 80/2014), („Сл.гласник РС“, бр. 12/2015) и  („Сл.гласник РС“, бр. 

67/2015) 

 
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Сектор тржишне инспекције 

МАТРИЦА ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛАМА ПО КООРДИНИРАНИМ НАЛОЗИМА СЕКТОРА ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

Период извештавања  oд  1. јануара - 31. децембра 2015. године 

ОДЕЉЕЊЕ:  Одељење за општи надзор 

Одсек/Група Одсек за контролу промета 

НАЧЕЛНИК: (одговорно 
лице) 

 Горан Мацура 

Основни подаци о налогу: 

Назив налога:  Контрола примене Уредбе о обавезној производњи и промету  хлеба од брашна 
„Т-500“ („Сл.гласник РС“, бр. 80/2014), („Сл.гласник РС“, бр. 12/2015) и  
(„Сл.гласник РС“, бр. 67/2015). 

../../../../Downloads/LinkPrilozi2015/godisnji%20izvestaj%202015.%20zp.doc
../../../../Downloads/LinkPrilozi2015/godisnji%20izvestaj%202015.%20zp.doc
../../../../Downloads/LinkPrilozi2015/ХЛЕБ%20Матрица%20УКУПНО%20за%202015.doc
../../../../Downloads/LinkPrilozi2015/ХЛЕБ%20Матрица%20УКУПНО%20за%202015.doc
../../../../Downloads/LinkPrilozi2015/ХЛЕБ%20Матрица%20УКУПНО%20за%202015.doc
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Број налога 

1.   Број налога 334-00-449/2014-06 
    Датум издавања:    06.август 2014. године; 
      Рок за праћење:    до 31.јануара  2015. године    
 
2.  Број налога 334-00-120/2015-06 
     Датум издавања:    03.фебруар 2015. године; 
      Рок за праћење:    до 31. јула  2015. године 
 
 3.  Број налога 334-00-999/2015-06 
     Датум издавања:    03.август 2015. године; 
     Рок за праћење:    до 31.јануара  2016. године    
 

Предлагач налога: Одељење за општи надзор 

Одговорно лице-
координатор 

Драган Станић 

Циљ и сврха издавања 
налога 

Контрола примене наведене Уредбе, са посебним освртом на 
контролу прописаних малопродајних и велепродајних маржи, количине враћеног 
хлеба – ремитенда  на дневном нивоу, структура дневне набавке хлеба и рокова 
плаћања произвоћачу хлеба од стране трговаца за испоручени хлеб. 

Локација Подручне јединице Сектора тржишне инспекције 

Извршиоци Тржишни инспектори; шефови одсека, начелници Одељења; 

Стратешки и правни основ 
(веза са програмом и 
пројектом и законски 
основ за поступање) 

 
1.  Уредба Владе Републике Србије 
број: 05 број 110-8374 /2014 од 30.јула 2014.године; 
-   Уредба о обавезној производњи и промету хлеба од брашна 
„Т-500“ („Сл.гласник РС“, бр.80/2014); 
 
2.  Уредба Владе Републике Србије 
      број: 05 број 110-1004 /2015-1 од 31.јануара 2015.године; 
-   Уредба о обавезној производњи и промету хлеба од брашна 
„Т-500“ („Сл.гласник РС“, бр.12/2015); 
 
3. Уредба Владе Републике Србије 
     број: 05 број 110-8137 /2015 од 29.јула 2015.године; 
-   Уредба о обавезној производњи и промету хлеба од брашна 
„Т-500“ („Сл.гласник РС“, бр.67/2015). 
 
-   Закона о трговини ( „Сл.гласник РС“, бр.53/2010 и 10/2013); 
Програм: Контрола и надзор тржишта; 

Пројекат:  Редовне активности инспекцијског надзора. 

 
 

Индикатори  циља Број контрола, број поднетих пријава за привредни   преступ, број поднетих захтева 
за покретање прекршајног поступка, број донетих решења о отклањању 

недостатака, број донетих решења о затварању објекта. 
Извори верификације Извештаји подручних јединца Сектора тржишне инспекције. 

Активности у извештајном периоду (број контрола, предузете мере) 

Број контрола 3.379 

Број донетих решења 184 

Број поднетих захтева 184 

 

 

IV 1. 4. Контрола промета резаног  дувана, дуванских производа и пратеће опреме      

              на пијацама , јавним површинама и другим местима 
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МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Сектор тржишне инспекције 

МАТРИЦА ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛАМА ПО КООРДИНИРАНИМ НАЛОЗИМА СЕКТОРА ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

Период извештавања  oд  1. јануара - 31. децембра 2015. године 

ОДЕЉЕЊЕ:  Одељење за општи надзор 

Одсек/Група Група за спречавање сиве економије 

НАЧЕЛНИК: (одговорно 
лице) 

 Горан Мацура 

Основни подаци о налогу: 

Назив налога:  
Налог за контролу промета резаног  дувана, дуванских производа и пратеће 
опреме на пијацама , јавним површинама и другим местима. 

Број налога 334-00- 0003/2015-06 

Датум издавања Датум издавања: 8 јануар 2015. године;  

Рок за  праћења поступања Рок за праћење: 31.децембар  2015. год. 

Предлагач налога: Одељење за општи надзор 

Одговорно лице-
координатор 

Ђорђе Поповић 

Циљ и сврха издавања 
налога 

Контрола примене Закона о дувану („Сл.гласник РС“, бр. 101/2005; 63/06, 10/07; 
67/07; 90/07; 18/08; 73/08; 9/09; 57/09; 3/10; 53/10; 95/10; 4/1193/2012, 108/2013) и  
Закона о трговини ( „Службени гласник РС”, број 53/2010,10/2013 ),   спречавање 
сиве економије и нелегалног рада  
 

Локација подручне јединице Сектора тржишне инспекције 

Извршиоци тржишни инспектори; шефови одсека, начелници Одељења; 

Стратешки и правни основ 
(веза са програмом и 
пројектом и законски основ 
за поступање) 

-Стратегија спречавања нелегалног рада РС; 
Програм: Контрола и надзор тржишта;   
Пројекат:Редовне активности инспекцијског надзора у делокругу тржишне 
инспекције; 
Законски основ: Закон о дувану („Сл.гласник РС“, бр. 101/2005; 63/06, 10/07; 67/07; 
90/07; 18/08; 73/08; 9/09; 57/09; 3/10; 53/10; 95/10; 4/11 ,93/2012, 108/2013) и  Закона о 
трговини ( „Службени гласник РС”, број 53/2010,10/2013  ),   

Индикатори  циља  број контрола, број донетих решења о отклањању недостатака, број донетих 
решења о забрани обављања делатности и одузимању робе, број поднетих захтева 
за покретање прекршајног поступка. 

Извори верификације Извештаји подручних јединца Сектора тржишне инспекције. 

Активности у извештајном периоду (број контрола, предузете мере) 

Број контрола 3.200 

Број донетих решења 240 

Број поднетих захтева 168 

Број закључака о уклањању 
робе НН лица 

229 

Количина одузете робе 
(ком) 

Укупно је одузето 5.018 кг резаног дувана,  
53.734паковање цигарет папира,  
53.788 паклица цигарета и 41 машиница за сечење дувана, 2 ваге и 32 табакере. 

 

 

 

../../../../Downloads/LinkPrilozi2015/God.Izv.%20mat.%20%20rez.duvan%20015%20-matrica.doc
../../../../Downloads/LinkPrilozi2015/God.Izv.%20mat.%20%20rez.duvan%20015%20-matrica.doc
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IV 1. 5. Контрола продаје уџбеника ван продајног објекта 

 
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Сектор тржишне инспекције 

МАТРИЦА ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛАМА ПО КООРДИНИРАНИМ НАЛОЗИМА СЕКТОРА ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

Период извештавања  oд  1. јануара - 31. децембра 2015. године 

ОДЕЉЕЊЕ:  Одељење за општи надзор 

Одсек/Група Група за спречавање сиве економије 

НАЧЕЛНИК: (одговорно 
лице) 

 Горан Мацура 

Основни подаци о налогу: 

Назив налога:  Налог за контролу продаје уџбеника ван продајног објекта  

Број налога 334-00- 589/2015-06 

Датум издавања Датум издавања: 10. август 2015. године;  

Рок за  праћења поступања Рок за праћење: 30. септембар 2015. год. 

Предлагач налога: Одељење за општи надзор 

Одговорно лице-
координатор 

Ђорђе Поповић 

Циљ и сврха издавања 
налога 

  Закона о трговини ( „Службени гласник РС”, број 53/2010,10/2013 ), Закона о 
инспекцијском надзору(„Службени гласник РС”, број 36/2015   спречавање сиве 
економије и нелегалног рада  
 
 

Локација подручне јединице Сектора тржишне инспекције 

Извршиоци тржишни инспектори; шефови одсека, начелници Одељења; 

Стратешки и правни основ 
(веза са програмом и 
пројектом и законски основ 
за поступање) 

 Програм: Контрола и надзор тржишта;   
Пројекат:Редовне активности инспекцијског надзора у делокругу тржишне 
инспекције; 
Законски основ:  Закона о трговини ( „Службени гласник РС”, број 53/2010,10/2013  ),   
 

Индикатори  циља  број контрола, број донетих решења о отклањању недостатака, број донетих 
решења о забрани обављања делатности и одузимању робе, број поднетих захтева 
за покретање прекршајног поступка. 

Извори верификације Извештаји подручних јединца Сектора тржишне инспекције. 

Активности у извештајном периоду (број контрола, предузете мере) 

Број контрола 37 

Број донетих решења 7 

Број поднетих захтева 8 

Број закључака лица 2 

Количина одузете робе 
(ком) 

2.555 

 

 

 

 

 

../../../../Downloads/LinkPrilozi2015/God.Iz.mat.%20%20udzbenici%20%20%20015.doc
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IV 1.6. Контрола продајног подстицаја – снижење цена намештаја и техничких уређаја у 

домаћинству 

 
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Сектор тржишне инспекције 

МАТРИЦА ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛАМА ПО КООРДИНИРАНИМ НАЛОЗИМА СЕКТОРА ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

Период извештавања  oд  1. јануара - 31. децембра 2015. године 

ОДЕЉЕЊЕ:  Одељење за општи надзор 

Одсек/Група Одсек за спречавање нелојалне конкуренције и заштиту потрошача 
 

НАЧЕЛНИК: (одговорно 
лице) 

 Горан Мацура 

Основни подаци о налогу: 

Назив налога:  
Налог за контролу продајног подстицаја – снижење цена намештаја и техничих 
уређаја у домаћинству 

Број налога 334-00- 966/2015-06 

Датум издавања Датум издавања: 1. август 2015. године;  

Рок за  праћења поступања Рок за праћење: 31. августа 2015. год. 

Предлагач налога: Одељење за општи надзор 

Одговорно лице-
координатор 

Иван Кадовић 

Циљ и сврха издавања 
налога 

 Надзор над применом Закона о оглашавању, Закона о трговини и Закона о заштити 
потрошача у делу обмањујућег оглашавања продајних подстицаја у вези снижења 
цена намештајa и техничких уређаја у домаћинству 

Локација подручне јединице Сектора тржишне инспекције 

Извршиоци тржишни инспектори; шефови одсека, начелници Одељења; 

Стратешки и правни основ 
(веза са програмом и 
пројектом и законски основ 
за поступање) 

Програм: Контрола и надзор тржишта 
Пројекат: Редовне активности инспекцијског надзора у делокругу рада тржишне 
инспекције 
Закон о трговини 
Закон о оглашавању 
Закон о заштити потрошача 

Индикатори  циља  Број контрола, број донетих решења о отклањању недостатака, број донетих 
решења о забрани обављања делатности и одузимању робе, број поднетих захтева 
за покретање прекршајног поступка. 

Извори верификације Извештаји подручних јединца Сектора тржишне инспекције. 

Активности у извештајном периоду (број контрола, предузете мере) 

Број контрола 141 

Број донетих решења 12 

Број поднетих захтева 5 

Број пријава за привредни 
преступ 

5 

  

 

 

../../../../Downloads/LinkPrilozi2015/Ivan%20966.Godisnji%202015.Matrica%20snizenja%20Namestaja%20i%20Kucne%20tehnike.doc
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IV 1.7. Контрола контролу тачности мерења робе потрошачима код трговаца на мало у 

складу са Законом о заштити потрошача („Службени гласник РС“ бр. 62/2014) 

 
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Сектор тржишне инспекције 

МАТРИЦА ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛАМА ПО КООРДИНИРАНИМ НАЛОЗИМА СЕКТОРА ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

Период извештавања  oд  1. јануара - 31. децембра 2015. године 

ОДЕЉЕЊЕ:  Одељење за општи надзор 

Одсек/Група Одсек за спречавање нелојалне конкуренције и заштиту потрошача 
 

НАЧЕЛНИК: (одговорно 
лице) 

 Горан Мацура 

Основни подаци о налогу: 

Назив налога:  
Налог за контролу тачности мерења робе потрошачима код трговаца на мало у 
складу са Законом о заштити потрошача („Службени гласник РС“ бр. 62/2014) 
 

Број налога 334-00- 144/2015-06 

Датум издавања Датум издавања: 5. Фебруара 2015. године;  

Рок за  праћења поступања Рок за праћење: 28. фебруара 2015. год. 

Предлагач налога: Одељење за општи надзор 

Одговорно лице-
координатор 

Мирјана Дамјановић 

Циљ и сврха издавања 
налога 

 Примена одредаба Закона о заштити потрошача („Службени гласник РС“ бр. 
62/2014) 
Законитост рада трговаца и продаваца у делу тачног мерења робе потрошачима 

Локација подручне јединице Сектора тржишне инспекције 

Извршиоци тржишни инспектори; шефови одсека, начелници Одељења; 

Стратешки и правни основ 
(веза са програмом и 
пројектом и законски основ 
за поступање) 

Програмска активност Тржишна инспекција 
Стратегије:  - Споразум о стабилизацији и придруживању; 
                     - Стратегија развоја трговине РС, 

   - Стратегија заштите потрошача за период 2013-2018.   
      године 

- Закон о заштити потрошача 
- Закон о трговини 

Индикатори  циља Број извршених контрола, број решења којим је наложено итклањање 
неправилности и број захтева за покретање прекршајног поступка. 
 

Извори верификације Извештај подручних јединица СТИ о поступању по налогу за период 1.2.2015. - 
28.2.2015. 

Активности у извештајном периоду (број контрола, предузете мере) 

Број контрола 492 

Број донетих решења 8 

Број поднетих захтева  

Број пријава за привредни 
преступ 

 

  

../../../../Downloads/LinkPrilozi2015/konacna%20matrica%20tacno%20merenje.doc
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IV 1. 8. Налог за контролу  продајног подстицаја - снижења ценa одеће и обуће 

 
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Сектор тржишне инспекције 

МАТРИЦА ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛАМА ПО КООРДИНИРАНИМ НАЛОЗИМА СЕКТОРА ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

Период извештавања  oд  1. јануара – 31. децембра 2015. године 

ОДЕЉЕЊЕ:  Одељење за општи надзор 

Одсек/Група Одсек за спречавање нелојалне конкуренције и заштиту потрошача 

НАЧЕЛНИК: (одговорно 
лице) 

 Горан Мацура 

Основни подаци о налогу: 

Назив налога:  Налог за контролу  продајног подстицаја - снижења ценa одеће и обуће 

Број налога, датум 
издавања и рок за праћење 
поступања 

    Број налога:  
1) 334-00-1/2015-06 од 01.01.2015.год. рок за праћенње 15.02.2015.   
     год. 
2) 334-00-961/2015-06 од ) 01.08.2015.год. рок за праћење      
     31.08.2015.год. 

 
 

 
 

Предлагач налога: Сектор тржишне инспекције, Одељење за општи надзор 

Одговорно лице-
координатор 

Иван Кадовић 

Циљ и сврха издавања 
налога 

 Надзор над применом Закона о оглашавању, Закона о трговини и Закона о заштити 
потрошача у делу обмањујућег оглашавања продајних подстицаја у вези снижења 
цена на одећу и обућу. 

Локација Све подручне јединице Сектора тржишне инспекције 

Извршиоци Тржишни инспектори 

Стратешки и правни основ 
(веза са програмом и 
пројектом и законски основ 
за поступање) 

Програм: Контрола и надзор тржишта 
Пројекат: Редовне активности инспекцијског надзора у делокругу рада тржишне 
инспекције 
Закон о трговини 
Закон о оглашавању 
Закон о заштити потрошача 

Индикатори  циља  

Број извршених контрола, број решења којим се забрањује оглашавање снижења 
по Закону о оглашавању и број решења за отклањања утврђене повреде Закона о 
трговини и број поднетих пријава за преступ и захтева за покретање прекршајног 
поступка 

Извори верификације Месечни извештаји подручних јединица 

Број контрола 1.179 

Број донетих решења 99 

Број поднетих захтева 102 

 

 

IV 1. 9. Надзор над применом чланова Закона о заштити потрошача којима је прописано   

             информисање потрошача и право на рекламцију 

../../../../Downloads/LinkPrilozi2015/Ivan%20961.Godišnji%202015.Matrica%20snizenja%20odece%20i%20obuce.doc
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МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Сектор тржишне инспекције 

МАТРИЦА ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛАМА ПО КООРДИНИРАНИМ НАЛОЗИМА СЕКТОРА ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

Период извештавања  oд  1. јануара - 31. децембра 2015. године 

ОДЕЉЕЊЕ:  Одељење за општи надзор 

Одсек/Група Одсек за спречавање нелојалне конкуренције и заштиту потрошача 

НАЧЕЛНИК: (одговорно 
лице) 

 Горан Мацура 

Основни подаци о налогу: 

Назив налога:  Налог за надзор над применом чланова Закона о заштити потрошача („Службени 
гласник РС“ бр. 62/2014) којима је прописано информисање потрошача и право на 
рекламцију 

Број налога 334-00-108/2015-06  

Датум издавања 30.01.2015.год. 

Рок за  праћења поступања 18.03.2015.год.  

Предлагач налога: Сектор тржишне инспекције, Одељење за општи надзор 

Одговорно лице-
координатор 

Мирјана Дамјановић 

Циљ и сврха издавања 
налога 

Акциони план 
Примена одредаба Закона о заштити потрошача („Службени гласник РС“ бр. 
62/2014) 
Законитост рада трговаца и продаваца у делу поступања по рекламацији 
потрошача 

Локација Све подручне јединице Сектора тржишне инспекције 

Извршиоци Тржишни инспектори, начелници Oдељења. 

Стратешки и правни основ 
(веза са програмом и 
пројектом и законски основ 
за поступање) 

Стратешки основ: 
- Споразум о стабилизацији и придруживању ЕУ 
- Национални програм за усвајање правних тековина ЕУ (NPAA ) 2013-2016 
- Стратегија заштите потрошача за период 2013-2018 („Службени гласник РС“, бр. 
71/13)  
- Стратегија реформе државне управе у Републици Србији 
Законски основ: 
Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС”, број 62/14) 
Закона о трговини ( „Службени гласник РС”, број 53/2010,10/2013  ) 
Програмска активност: Тржишна инспекција 

Индикатори  циља Број извршених контрола, број решења којим је наложено итклањање 
неправилности и број захтева за покретање прекршајног поступка. 
Извори верификације: Извештај подручних јединица СТИ о поступању по налогу за 
период 1.1.2015. - 31.3.2015. 

Извори верификације Месечни извештаји подручних јединица 

Активности у извештајном периоду(број контрола, предузете мере) 

Број контрола 1.137 

Број донетих решења 63 

Број поднетих захтева 128 

 

 

 

 

 

 

IV 1. 10.  Контрола промета грађевинског материјала у трговини на велико и мало 

../../../../Downloads/LinkPrilozi2015/matrica%20clan%2013.%20i%2056.%20ZZP%20konacna2015.doc
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МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Сектор тржишне инспекције 

МАТРИЦА ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛАМА ПО КООРДИНИРАНИМ НАЛОЗИМА СЕКТОРА ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

Период извештавања  oд  1. јануара - 31. децембра 2015. године 

ОДЕЉЕЊЕ:  Одељење за општи надзор 

Одсек/Група Одсек за контролу промета 

НАЧЕЛНИК: (одговорно 
лице) 

 Горан Мацура 

Основни подаци о налогу: 

Назив налога:  Контрола промета грађевинског материјала у трговини на велико и мало 

Број налога 334-00-1016/2015-06 

Датум издавања 06. августа 2015. год. 

Рок за  праћења поступања 30. септембра 2015.год 

Предлагач налога: Сектор тржишне инспекције, Одељење за општи надзор 

Одговорно лице-
координатор 

Мирјана Вељовић 

Циљ и сврха издавања 
налога Контрола примене одредбе члана 11,35,37,40,41 Закона о трговини, члана 12. 

Закона о заштити потрошача и члана 33. Закона о инспекцијском надзору 

Локација Све подручне јединице Сектора тржишне инспекције 

Извршиоци Тржишни инспектори, начелници Одељења. 

Стратешки и правни основ 
(веза са програмом и 
пројектом и законски основ 
за поступање) 

-Закона о трговини ( „Сл.гласник РС“, бр.53/2010 и 10/2013); 
-Закон о заштити потрошача („Сл.гласник РС“, број 62/2014); 
-Закон о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“, број 36/2015) 
 
Програм: Контрола и надзор тржишта; 
Пројекат:  Редовне активности инспекцијског надзора. 
 
 

Индикатори  циља Број извршених контрола, број решења којима је наложено отклањање 
неправилности и број захтева за покретање прекршајног поступка 

Извори верификације Извештај подручних јединица  

Активности у извештајном периоду(број контрола, предузете мере) 

Број контрола 307 

Број донетих решења 63 

Број поднетих захтева 44 

Количина робе стављене 
ван промета  

 

Вредност робе стављене 
ван промета 

2.736.457,00 

 

 

IV 1. 11.  Надзор над прометом увезених оптичих дискова, производних делова (stamper) и   

               производне опреме 

 
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Сектор тржишне инспекције 

МАТРИЦА ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛАМА ПО КООРДИНИРАНИМ НАЛОЗИМА СЕКТОРА ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

Период извештавања  oд  1. јануара – 31. децембра 2015. године  

ОДЕЉЕЊЕ:  Одељење за општи надзор 

Одсек/Група Одсек за спречавање нелојалне конкуренције и заштиту потрошача 

../../../../Downloads/LinkPrilozi2015/gradjevinski%20materijal-%20matrica%20godisnji%202015.doc
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НАЧЕЛНИК: (одговорно 
лице) 

 Горан Мацура 

Основни подаци о налогу: 

Назив налога:  Налог за надзор над прометом увезених оптичих дискова, производних делова 
(stamper) и производне опреме 

Број налога 334-00-2/2015-06 

Датум издавања 05.01.2015. год. 

Рок за  праћења поступања 31.12.2015.год. 

Предлагач налога: Сектор тржишне инспекције, Одељење за општи надзор 

Одговорно лице-
координатор 

Мирјана Дамјановић 

Циљ и сврха издавања 
налога 

Акциони план 
Примена одредаба Закона о оптичким дисковима („Службени гласник РС“ бр. 
52/2011) 
Законитост рада увозника оптичких дискова на територији РС 

Локација Све подручне јединице Сектора тржишне инспекције 

Извршиоци Тржишни инспектори, начелници Одељења. 

Стратешки и правни основ 
(веза са програмом и 
пројектом и законски основ 
за поступање) 

Програмска активност Тржишна инспекција 
Стратегије:  - Споразум о стабилизацији и придруживању; 
                     - Стратегија развоја трговине РС, 

   - Стратегија развоја интелектуалне својине; 
- Закон о оптичким дисковима 
- Закон о трговини 
 

Индикатори  циља Број извршених контрола, број привремено задржаних дискова до одлуке суда, 
број захтева за покретање прекршајног поступка. 
 

Извори верификације Извори верификације: Извештај подручних јединица СТИ о поступању по налогу за 
период 1.1.2015. - 30.9.2015. 

Активности у извештајном периоду(број контрола, предузете мере) 

Број контрола 240 

Број донетих решења 0 

Број увежених оптичких 
дискова 

751.559 

 

 

IV 1. 12.  Надзор  за контролу дужности истицања цена на јавним паркиралиштима 

      

 

 
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Сектор тржишне инспекције 

МАТРИЦА ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛАМА ПО КООРДИНИРАНИМ НАЛОЗИМА СЕКТОРА ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

Период извештавања  oд  1. јануара – 31. децембра 2015. године  

ОДЕЉЕЊЕ:  Одељење за општи надзор 

Одсек/Група Одсек за спречавање нелојалне конкуренције и заштиту потрошача 

НАЧЕЛНИК: (одговорно 
лице) 

 Горан Мацура 

Основни подаци о налогу: 

Назив налога:  Надзор  за контролу дужности истицања цена на јавним паркиралиштима 

../../../../Downloads/LinkPrilozi2015/matrica%20uvoz%20optickih%20diskova%20godisnja%202015.doc
../../../../Downloads/LinkPrilozi2015/matrica%20uvoz%20optickih%20diskova%20godisnja%202015.doc
../../../../Downloads/LinkPrilozi2015/matrica%20nalog%201530,%20Javna%20parkiralista.doc
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Број налога 334-00-1530/2015-06 

Датум издавања 02.12.2015. год. 

Рок за  праћења поступања 20.12.2015.год. 

Предлагач налога: Сектор тржишне инспекције, Одељење за општи надзор 

Одговорно лице-
координатор 

Мирјана Дамјановић 

Циљ и сврха издавања 
налога 

Примена одредаба Закона о заштити потрошача („Службени гласник РС“ бр. 
62/2014). 
Законитост рада трговаца који пружају услуге паркирања на јавним 
паркиралиштима. 

Локација Све подручне јединице Сектора тржишне инспекције 

Извршиоци Тржишни инспектори, начелници Одељења. 

Стратешки и правни основ 
(веза са програмом и 
пројектом и законски основ 
за поступање) 

Програмска активност Тржишна инспекција 
- Стратегија заштите потрошача за период 2013-2018.   
      године 
- Закон о заштити потрошача 
- Закон о трговини 

Индикатори  циља Број извршених контрола,  број захтева за покретање прекршајног поступка. 
 

Извори верификације Извори верификације: Извештај подручних јединица СТИ о поступању по налогу  

Активности у извештајном периоду(број контрола, предузете мере) 

Број контрола 58 

Број донетих решења 8 

Број  захтева 7 

 

 

 

IV 1. 13 .  Контрола промета робе широке потрошње на пијацама  

 
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Сектор тржишне инспекције 

МАТРИЦА ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛАМА ПО КООРДИНИРАНИМ НАЛОЗИМА СЕКТОРА ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

Период извештавања  oд  1. јануара - 31. децембра 2015. године 

ОДЕЉЕЊЕ:  Одељење за општи надзор 

Одсек/Група Одсек за контролу промета 

НАЧЕЛНИК: (одговорно 
лице) 

 Горан Мацура 

Основни подаци о налогу: 

Назив налога:  Контрола промета робе широке потрошње на пијацама 

Број налога 334-00-199/2015-06 

Датум издавања 02.03.2015. год. 

Рок за  праћења поступања 30.04.2015.год. 

Предлагач налога: Сектор тржишне инспекције, Одељење за општи надзор 

Одговорно лице-
координатор 

Драган Гајић 

Циљ и сврха издавања 
налога 

Контрола примене члана 15. Закона о заштити потрошача („Службени гласник РС”, 
број 73/2010 ) , 11. и 30. ,25., 35. , 37. и 40.  Закона о трговини („Службени гласник 
РС”, број 53/2010 и 10/2013 ),  као и поступање у контролама по налогу за Контролу 
промета робе широке потрошње на пијацама број: 334-00-199/2015-06.  
 

../../../../Downloads/LinkPrilozi2015/God.matrica%20pijace%20%2015.doc
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Локација Подручне јединице Сектора тржишне инспекције 

Извршиоци тржишни инспектори; шефови одсека, начелници Одељења; 

Стратешки и правни основ 
(веза са програмом и 
пројектом и законски основ 
за поступање) 

-Споразум о стабилизацији и придруживању ССП; 
-Стратегија за смањење сиромаштва ССС 
-Отклањање штетних последица поремећаја на тржишту у погледу снабдевања 
одређеном робом; 
Програм: Контрола и надзор тржишта;   
Пројекат:  Редовне активности инспекцијског надзора у делокругу тржишне 
инспекције; 
Законски основ: Закон о заштити потрошача, Закона о трговини. 
 

Индикатори  циља Индикатори: број контрола, број поднетих захтева за покретање прекршајног 
поступка, број донетих решења о отклањању недостатака, број донетих решења о 
затварању објекта, број донетих решења о забрани промета одређене робе, број 
решења о одузимању робе. 

Извори верификације Извештај подручних јединица о поступању по налогу  

Активности у извештајном периоду(број контрола, предузете мере) 

Број контрола 549 

Број донетих решења 296 

Број донетих закључака 52 

Број обрађених захтева 225 

 

 

 

IV 1.14. Контрола промета кафе и алкохолних пића 

 

 
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Сектор тржишне инспекције 

МАТРИЦА ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛАМА ПО КООРДИНИРАНИМ НАЛОЗИМА СЕКТОРА ТРЖИШНЕ 
ИНСПЕКЦИЈЕ 

Период извештавања  oд  1. јануара– 31. децембра 2015. године  

ОДЕЉЕЊЕ:  Одељење за општи надзор/ Одсек за контролу промета 

Одсек/Група Одсек за спречавање нелојалне конкуренције и заштиту потрошача 

НАЧЕЛНИК: (одговорно 
лице) 

Горан Мацура 

Основни подаци о налогу: 
Назив налога:  Налог за контролу промета кафе и алкохолних пића 

Број налога 334-00-1262 /2015-06 

Датум издавања 07.10.2015. год. 

Рок за  праћења поступања 31.12.2015.год. 

Предлагач налога: Сектор тржишне инспекције, Одељење за општи надзор 

Одговорно лице-
координатор 

Драган Гајић 

Циљ и сврха издавања 
налога 

Контрола примене члана 12. Закона о заштити потрошача („Службени 
гласник РС”, број  62/2014 ) , чл. 11. и 30. ,25., 35. , 37.  40.  Закона о 
трговини („Службени гласник РС”, број 53/2010 и 10/2013 ) и чл.33. Закона 
о инспекцијском надзору ( „Службени гласник РС”, број 36/2015“ )  као и 
поступање у контролама по налогу за Контролу промета кафе и 
алкохолних пића број: 334-00-1262/2015-06.  
 

Локација Све подручне јединице Сектора тржишне инспекције 

../../../../Downloads/LinkPrilozi2015/God.%20matrica%20kafa%20%202015.doc
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Извршиоци Тржишни инспектори, начелници одељења. 
Стратешки и правни основ 
(веза са програмом и 
пројектом и законски основ 
за поступање) 

-Споразум о стабилизацији и придруживању ССП; 
-Стратегија за смањење сиромаштва ССС 
-Отклањање штетних последица поремећаја на тржишту у погледу 
снабдевања одређеном робом; 
Програм: Контрола и надзор тржишта;   
Пројекат:  Редовне активности инспекцијског надзора у делокругу 
тржишне инспекције; 
Законски основ: Закон о заштити потрошача, Закона о трговини и Закона 
о инспекцијском надзору. 
 

Индикатори  циља Број извршених контрола, број поднетих пријава за привредни преступ, 
број захтева за покретање прекршајног поступка, број донетих решења о 
отклањању недостатака, број донетих решења о затварању објекта. 
 

Извори верификације Извештај подручних јединица Сектора тржишне инспекције 

Активности у извештајном периоду(број контрола, предузете мере) 

Број контрола 1.263 

Број донетих решења 106 

Број донетих закључака 0 

Број поднетих захтева 94 

Вредност робе стављене 
ван промета у  дин 

2.154.784,00 динара 

 

IV 1.15. Контрола посредовања у промету и закупу непокретности 
 
 

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Сектор тржишне инспекције 

МАТРИЦА ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛАМА ПО КООРДИНИРАНИМ НАЛОЗИМА СЕКТОРА ТРЖИШНЕ 
ИНСПЕКЦИЈЕ 

Период извештавања  oд  1. новембра – 30. новембра 2015. године  

ОДЕЉЕЊЕ:  Одељење за општи надзор/ Одсек за контролу промета 

Одсек/Група  

НАЧЕЛНИК: (одговорно 
лице) 

Горан Мацура 

Основни подаци о налогу: 

Назив налога:  Контрола посредовања у промету и закупу непокретности 

Број налога 334-00-1318 /2015-06 

Датум издавања 30.10.2015. год. 

Рок за  праћења поступања 31.12..2015.год. 

Предлагач налога: Сектор тржишне инспекције, Одељење за општи надзор 

Одговорно лице-
координатор 

Мирјана Вељовић 

Циљ и сврха издавања 
налога 

Контрола примене одредбе члана 33. Закона о инспекцијском надзору 
(„Службени гласник РС“,број36/2015), Закона о посредовању у промету и 
закупу непокретности и Закона о спречавању прања новца и 
финансирања тероризма; 

Локација Све подручне јединице Сектора тржишне инспекције 

Извршиоци Тржишни инспектори, начелници одељења. 

../../../../Downloads/LinkPrilozi2015/posredovanje-godisnji%20matrica%202015.година.doc
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Стратешки и правни основ 
(веза са програмом и 
пројектом и законски основ 
за поступање) 

 -  Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС; бр36/2015); 
-Закон о посредовању у промету и закупу непокретности („Сл.гласник РС“, 

број95/2013); 
- Закон о спречавању прања новца и финансирању тероризма          ( 
„Сл.гласник РС“, бр.20 /09, 72/09,91/10 и  139/2014); 
-Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС“, бр.62/2014) 
 
Програм: Контрола и надзор тржишта; 
 
Пројекат:  Редовне активности инспекцијског надзора. 
 
 

Индикатори  циља Број извршених контрола, број поднетих пријава за привредни преступ, 
број захтева за покретање прекршајног поступка, број донетих решења о 
отклањању недостатака, број донетих решења о затварању објекта. 
 

Извори верификације Извештај подручних јединица Сектора тржишне инспекције 

Активности у извештајном периоду(број контрола, предузете мере) 

Број контрола 158 

Број донетих решења 24 

Број поднетих захтева 26 

 
 
 
 
 

IV 1. 16 .   Налог за надзор над применом чланова Закона о заштити потрошача („Службени 

гласник РС“ бр. 62/2014), којима је прописана рекламација и начин решавања 

рекламација код трговаца који пружају услуге од општег економског интереса 

 
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Сектор тржишне инспекције 

МАТРИЦА ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛАМА ПО КООРДИНИРАНИМ НАЛОЗИМА СЕКТОРА ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

Период извештавања  oд  1. јануара - 31. децембра 2015. године 

ОДЕЉЕЊЕ:  Одељење за општи надзор 

Одсек/Група Одсек за спречавање нелојалне конкуренције и заштиту потрошача 

НАЧЕЛНИК: (одговорно 
лице) 

 Горан Мацура 

Основни подаци о налогу: 

Назив налога:  Налог за надзор над применом чланова Закона о заштити потрошача („Службени 
гласник РС“ бр. 62/2014), којима је прописана рекламација и начин решавања 
рекламација код трговаца који пружају услуге од општег економског интереса 
 

Број налога 334-00-580/2015-06 

Датум издавања 28.мај 2015. год. 

Рок за  праћења поступања 30.јуна.2015.год. 

Предлагач налога: Сектор тржишне инспекције, Одељење за општи надзор 

Одговорно лице-
координатор 

Мирјана Дамјановић 

Циљ и сврха издавања 
налога 

Примена одредаба Закона о заштити потрошача („Службени гласник РС“ бр. 
62/2014) 
Законитост рада трговаца који пружају услуге од општег економског инереса у делу 

../../../../Downloads/LinkPrilozi2015/matrica%20nalog%20580_2015%20usluge%20od%20opsteg%20ekon%20interesa.doc
../../../../Downloads/LinkPrilozi2015/matrica%20nalog%20580_2015%20usluge%20od%20opsteg%20ekon%20interesa.doc
../../../../Downloads/LinkPrilozi2015/matrica%20nalog%20580_2015%20usluge%20od%20opsteg%20ekon%20interesa.doc
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поступања по рекламацији потрошача 

Локација Подручне јединице Сектора тржишне инспекције 

Извршиоци тржишни инспектори; шефови одсека, начелници Одељења; 

Стратешки и правни основ 
(веза са програмом и 
пројектом и законски основ 
за поступање) 

Програмска активност Тржишна инспекција 
Стратегије:  - Споразум о стабилизацији и придруживању; 
                     - Стратегија развоја трговине РС, 

   - Стратегија заштите потрошача за период 2013-2018.   
      године 

- Закон о заштити потрошача 
- Закон о трговини 

Индикатори  циља Број извршених контрола, број решења којим је наложено отклањање 
неправилности и број захтева за покретање прекршајног поступка. 
 

Извори верификације Извори верификације: Извештај подручних јединица СТИ о поступању по налогу за 
период 1.6.2015. - 30.6.2015. 

Активности у извештајном периоду(број контрола, предузете мере) 

Број контрола 244 

Број донетих решења 95 

Број  захтева 86 

  

 

 

IV 1. 17.  Контрола цена и промета у трговини на мало лекова за употребу у хуманој    

                медицини а чији је режим издавња на рецепт 

  

 
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Сектор тржишне инспекције 

МАТРИЦА ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛАМА ПО КООРДИНИРАНИМ НАЛОЗИМА СЕКТОРА ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

Период извештавања  oд  1. јануара - 31. децембра 2015. године 

ОДЕЉЕЊЕ:  Одељење за општи надзор 

Одсек/Група Одсек за контролу промета 

НАЧЕЛНИК: (одговорно 
лице) 

 Горан Мацура 

Основни подаци о налогу: 

Назив налога:  Контрола цена и промета у трговини на мало лекова за употребу у хуманој 
медицини, а чији је режим издавања на рецепт 

Број налога 334-00-196/2015-06 

Датум издавања 24.02.2015. год. 

Рок за  праћења поступања 31.03.2015.год. 

Предлагач налога: Сектор тржишне инспекције, Одељење за општи надзор 

Одговорно лице-
координатор 

Мирјана Вељовић 

Циљ и сврха издавања 
налога 

Акциони план 
Контрола примене члана 36. Закона о трговини („Службени гласник РС”,бр. 53/2010 
и 10/2013) 
 Контрола примене члана 12. Закона о заштити потрошача („Службени гласник РС”, 
број 62/2014); 
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Контрола примене  Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој 
медицини, а чији је режим издавања на рецепт („Службени гласник РС“, бр. 133/14, 
138/14); 
Контрола примене Уредбе о критеријумима за формирање цена лекова за 
употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт („Службени 
гласник РС“, број 108/2012,  119/2014 и 132/14). 
 

Локација Подручне јединице Сектора тржишне инспекције 

Извршиоци Тржишни инспектори; шефови одсека, начелници одељења; 

Стратешки и правни основ 
(веза са програмом и 
пројектом и законски основ 
за поступање) 

Стратешки основ: 
- Споразум о стабилизацији и придруживању ЕУ 
- Национални програм за усвајање правних тековина ЕУ (NPAA ) 2013-2016 
- Стратегија заштите потрошача за период 2013-2018 („Службени гласник РС“, бр. 
71/13)  
- Стратегија реформе државне управе у Републици Србији 
Законски основ: 
Закон о трговини, 
Одлука о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је 
режим издавања на рецепт, 
Уредба о критеријумима за формирање цена лекова за употребу у хуманој 
медицини чији  је режим издавања на рецепт, 
Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС“, број 62/2014). 
Програмска активност: Тржишна инспекција 

Индикатори  циља број контрола, број поднетих захтева за покретање прекршајног поступка, број 
донетих решења о отклањању недостатака, број донетих решења о затварању 
објекта, број донетих решења о забрани промета одређене робе, 

Извори верификације Извештај подручних јединица о поступању по налогу  

Активности у извештајном периоду(број контрола, предузете мере) 

Број контрола 533 

Број донетих решења 10 

Број поднетих захтева 3 

 

 

IV 1. 18.  Kонтролa продаје дувана, алкохола и петарди малолетницима 

  

 
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Сектор тржишне инспекције 

МАТРИЦА ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛАМА ПО КООРДИНИРАНИМ НАЛОЗИМА СЕКТОРА ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

Период извештавања  oд  1. јануара – 31. децембра 2015. године 

ОДЕЉЕЊЕ:  Одељење за општи надзор 

Одсек/Група Одсек за спречавање нелојалне конкуренције и заштиту потрошача 

НАЧЕЛНИК: (одговорно 
лице) 

 Горан Мацура 

Основни подаци о налогу: 

Назив налога:  Kонтролa продаје дувана, алкохола и петарди малолетницима 

Број налога 334-00-1040/2015-06 

Датум издавања 25.11.2014. год. 

Рок за  праћења поступања 15.01.2015.год. 

Предлагач налога: Сектор тржишне инспекције, Одељење за општи надзор 

Одговорно лице-
координатор 

Иван Кадовић 
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Циљ и сврха издавања 
налога 

Акциони план 
Надзор над применом Закона о заштити потрошача у сегменту: Забрана продаје 
дувана и дуванских производа, алкохолних напитака и пиротехничких средстава 
малолетницима  

Локација Подручне јединице Сектора тржишне инспекције 

Извршиоци Тржишни инспектори; шефови одсека, начелници одељења; 

Стратешки и правни основ 
(веза са програмом и 
пројектом и законски основ 
за поступање) 

Стратешки основ: 
- Споразум о стабилизацији и придруживању ЕУ 
- Национални програм за усвајање правних тековина ЕУ (NPAA ) 2013-2016 
- Стратегија заштите потрошача за период 2013-2018 („Службени гласник РС“, бр. 
71/13)  
- Стратегија реформе државне управе у Републици Србији 
Законски основ: 
Закон о трговини, 
Одлука о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је 
режим издавања на рецепт, 
Уредба о критеријумима за формирање цена лекова за употребу у хуманој 
медицини чији  је режим издавања на рецепт, 
Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС“, број 62/2014). 
Програмска активност: Тржишна инспекција 

Индикатори  циља Број извршених контрола, број решења за отклањање недостатака, број решења о 
забрани промета за случај непоступања трговца по решењу за отклањање 
недостатака, као и број поднетих пријава за преступ и захтева за покретање 
прекршајног поступка 

Извори верификације Извештај подручних јединица о поступању по налогу  

Активности у извештајном периоду(број контрола, предузете мере) 

Број контрола 70 

Број донетих решења 1 

Број поднетих захтева 1 

 

IV 1. 19. Евиденција о броју поднесака Сектору тржишне инспекције 

 
Укупан број поднесака 6.017 

Прослеђено 600 

Узето у поступак 5.190 

Подносилац 

физичко лице 5.158 

правно лице 579 

Категорија 

роба  3.601 

услуге 1.939 
Описани проблем из садржаја пријаве 

није регистрован 1.676 

није издао рачун 486 

није истакао цену 265 

нема декларацију 89 

 довођење у забл.оглашавањем (цена, деклар, и др.)  84 

Продаје дуван, пиротехнику и алкохол малолетним лицима 19 

повреда одредбе члана 56. ЗЗП (пријем евиденција, одговор на рекламацију и 
решавање у датим роковима) 1.271 

непоштено пословање у смислу одр. чл. 18-23. ЗЗП      24 
даљинска трговина 34 
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услуга од општег економског интереса 38 
безбедност производа 13 

усаглашеност производа 27 

Остало 1.162 

 

 

IV 1. 20.  Контрола промета промета обуће, домаће и стране производње, на велико и на  

                мало 

 
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Сектор тржишне инспекције 

МАТРИЦА ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛАМА ПО КООРДИНИРАНИМ НАЛОЗИМА СЕКТОРА ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

Период извештавања  oд  1. јануара - 31. децембра 2015. године 

ОДЕЉЕЊЕ:  Одељење за општи надзор 

Одсек/Група Група за спречавање сиве економије 

НАЧЕЛНИК: (одговорно 
лице) 

 Горан Мацура 

Основни подаци о налогу: 

Назив налога:  Контрола промета обуће, домаће и стране производње, на велико и на мало 

Број налога 334-00-507/2015-06 

Датум издавања 20.04.2015. год. 

Рок за  праћења поступања 30.06.2015.год. 

Предлагач налога: Сектор тржишне инспекције, Одељење за општи надзор 

Одговорно лице-
координатор 

Драган Гајић 

Циљ и сврха издавања 
налога 

Контрола примене члана 12. Закона о заштити потрошача („Службени гласник РС”, 
број 62/2014 ) ,чл. 11. и 30. , 35. , 37.  40. и 41.  Закона о трговини („Службени 
гласник РС”, број 53/2010 и 10/2013 ),као и поступање у контролама по налогу за 
Контролу промета обуће, домаће и стране производње, на велико и на мало. број: 
334-00-507/2015-06. од 20.04.2015 године. 
 

Локација Подручне јединице Сектора тржишне инспекције 

Извршиоци тржишни инспектори; шефови одсека, начелници одељења; 
Стратешки и правни основ 
(веза са програмом и 
пројектом и законски основ 
за поступање) 

-Споразум о стабилизацији и придруживању ССП; 
-Стратегија за смањење сиромаштва ССС; 
-Отклањање штетних последица поремећаја на тржишту у      погледу снабдевања 
одређеном робом; 
-Програм: Контрола и надзор тржишта;   
-Пројекат:Редовне активности инспекцијског надзора у делокругу тржишне 
инспекције; 

-Законски основ: Закон о заштити потрошача, Закон о трговини. 
 

Индикатори  циља Индикатори: број контрола, број поднетих захтева за покретање прекршајног 
поступка,број донетих решења о отклањању недостатака,број донетих решења о 
затварању објекта, број донетих решења о забрани промета одређене робе, 
 

Извори верификације Дневни, недељни, месечни, квартални и годишњи извештај о раду. 

Активности у извештајном периоду(број контрола, предузете мере) 

Број контрола 752 

Број донетих решења 196 

Количина робе стављене 
ван промета (пари обуће) 

17.024 
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Вредност робе стављене 
ван промета 

19.046.061 

Број обрађених захтева 150 

 

IV 1. 21. Контрола откупа пољопривредних производа и домаћих животиња од   

                пољопривредних произвођача 

 
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Сектор тржишне инспекције 

МАТРИЦА ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛАМА ПО КООРДИНИРАНИМ НАЛОЗИМА СЕКТОРА ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

Период извештавања  oд  1. јануара - 31 децембра 2015. године 

ОДЕЉЕЊЕ:  Одељење за општи надзор 

Одсек/Група Група за спречавање сиве економије 

НАЧЕЛНИК: (одговорно 
лице) 

 Горан Мацура 

Основни подаци о налогу: 

Назив налога:  
Контрола откупа пољопривредних производа и домаћих животиња од 
пољопривредних произвођача 

Број налога 334-00- 698/2015-06 

Датум издавања Датум издавања: 1. јун 2015. године;  

Рок за  праћења поступања Рок за праћење: 30. септембар  2015. год. 

Предлагач налога: Одељење за општи надзор 

Одговорно лице-
координатор 

Ђорђе Поповић 

Циљ и сврха издавања 
налога 

Контрола примене члана 38. Закона о трговини („Службени гласник РС”, број 
53/2010, 10/2013 ),  Контрола примене члана 10. и 11.         
 Правилника о минималним техничким условима за трговину на откупним местима  
(„Службени гласник РС”,број 32/2011),  поступање у контролама по Процедури за 
контролу  откупа на откупним местима број: 334-00-447/2011-19.  
Акциони план 

Локација подручне јединице Сектора тржишне инспекције 

Извршиоци тржишни инспектори; шефови одсека, начелници Одељења; 

Стратешки и правни основ 
(веза са програмом и 
пројектом и законски основ 
за поступање) 

Програм: Контрола и надзор тржишта;   
Пројекат:Редовне активности инспекцијског надзора у делокругу тржишне 
инспекције; 
Законски основ: Члан 38.став 3.Закона о трговини . 
 
  
 

Индикатори  циља  Индикатори: број контрола, број поднетих пријава за привредни преступ, број 
поднетих захтева за покретање прекршајног поступка, број донетих решења о 
отклањању недостатака, број донетих решења о затварању објекта. 
Извори верификације: месечни, квартални и годишњи извештај о раду. 

Извори верификације Извештаји подручних јединца Сектора тржишне инспекције. 

Активности у извештајном периоду (број контрола, предузете мере) 

Број контрола 570 
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Број донетих решења 16 

Број поднетих захтева 16 

 

IV 1. 22. Контрола промета ортопедских помагала 

 
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Сектор тржишне инспекције 

МАТРИЦА ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛАМА ПО КООРДИНИРАНИМ НАЛОЗИМА СЕКТОРА ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

Период извештавања  oд  1. јануара - 31.децембра 2015. године 

ОДЕЉЕЊЕ:  Одељење за општи надзор 

Одсек/Група Група за спречавање сиве економије 

НАЧЕЛНИК: (одговорно 
лице) 

 Горан Мацура 

Основни подаци о налогу: 

Назив налога:  Налог за контролу промета ортопедских помагала 

Број налога 334-00- 513/2015-06 

Датум издавања Датум издавања: 22. април 2015. године;  

Рок за  праћења поступања Рок за праћење: 31. мај  2015. год. 

Предлагач налога: Одељење за општи надзор 

Одговорно лице-
координатор 

Ђорђе Поповић 

Циљ и сврха издавања 
налога 

Контрола примене Закона о трговини („Службени гласник РС”, број 53/2010, 10/2013 
), спречавање сиве економије и нелегалног рада  
 Акциони план 

Локација подручне јединице Сектора тржишне инспекције 

Извршиоци тржишни инспектори; шефови одсека, начелници одељења; 

Стратешки и правни основ 
(веза са програмом и 
пројектом и законски основ 
за поступање) 

Стратешки основ: 
- Споразум о стабилизацији и придруживању ЕУ 
- Национални програм за усвајање правних тековина ЕУ (NPAA ) 2013-2016 
- Стратегија заштите потрошача за период 2013-2018 („Службени гласник РС“, бр. 
71/13)  
- Стратегија реформе државне управе у Републици Србији 
Законски основ: 
Члан 38.став 3.Закона о трговини . 
Програмска активност: Тржишна инспекција 

Индикатори  циља  број контрола, број донетих решења о отклањању недостатака, број донетих 
решења о забрани обављања делатности и одузимању робе, број поднетих захтева 
за покретање прекршајног поступка. 

Извори верификације Извештаји подручних јединца Сектора тржишне инспекције. 

Активности у извештајном периоду (број контрола, предузете мере) 

Број контрола 99 

Број донетих решења 2 

Број поднетих захтева 2 

 

IV 1. 23. Контрола промета промета наочара за сунце и наочара са диоптријом 

 
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 
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Сектор тржишне инспекције 

МАТРИЦА ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛАМА ПО КООРДИНИРАНИМ НАЛОЗИМА СЕКТОРА ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

Период извештавања  oд  1. јануара - 31. децембар 2015. године 

ОДЕЉЕЊЕ:  Одељење за општи надзор 

Одсек/Група Група за спречавање сиве економије 

НАЧЕЛНИК: (одговорно 
лице) 

 Горан Мацура 

Основни подаци о налогу: 

Назив налога:  Налог за контролу промета наочара за сунце и наочара са диоптријом 

Број налога 334-00- 644/2015-06 

Датум издавања Датум издавања: 1. јун 2015. године;  

Рок за  праћења поступања Рок за праћење: 30. јул  2015. год. 

Предлагач налога: Одељење за општи надзор 

Одговорно лице-
координатор 

Ђорђе Поповић 

Циљ и сврха издавања 
налога 

Контрола примене Закона о трговини („Службени гласник РС”, број 53/2010, 10/2013 
), спречавање сиве економије и нелегалног рада  
 Акциони план 

Локација подручне јединице Сектора тржишне инспекције 

Извршиоци тржишни инспектори; шефови одсека, начелници одељења; 

Стратешки и правни основ 
(веза са програмом и 
пројектом и законски основ 
за поступање) 

Стратешки основ: 
- Споразум о стабилизацији и придруживању ЕУ 
- Национални програм за усвајање правних тековина ЕУ (NPAA ) 2013-2016 
- Стратегија заштите потрошача за период 2013-2018 („Службени гласник РС“, бр. 
71/13)  
- Стратегија реформе државне управе у Републици Србији 
Законски основ: 
Члан 38.став 3.Закона о трговини . 
Програмска активност: Тржишна инспекција 

Индикатори  циља  број контрола, број донетих решења о отклањању недостатака, број донетих 
решења о забрани обављања делатности и одузимању робе, број поднетих захтева 
за покретање прекршајног поступка. 

Извори верификације Извештаји подручних јединца Сектора тржишне инспекције. 

Активности у извештајном периоду (број контрола, предузете мере) 

Број контрола 488 

Број донетих решења 133 

Број пријава за привредни 
преступ 

2 

Број поднетих захтева 109 

Вредност робе стављене 
ван промет (РСД) 

8.111.714,00 

 

IV 2.ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕХНИЧКИ НАДЗОР 

 

IV 2. 1. Контрола примене Закона о техничким захтевима и оцењивању  усаглашености 

 
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Сектор тржишне инспекције 
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МАТРИЦА ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛАМА ПО КООРДИНИРАНИМ НАЛОЗИМА СЕКТОРА ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

Период извештавања  oд  1. јануара – 31. децембра 2015. године 

ОДЕЉЕЊЕ:  Одељење за технички надзор 

Одсек/Група Одсек за контролу усаглашености и безбедности производа  

НАЧЕЛНИК: (одговорно 
лице) 

Славиша Петковић 

Основни подаци о налогу: 

Назив налога:  
Контрола на основу  налога Сектора  Одељења за технички надзор 

Број налога    -334-00-34/2015-06 налог за контролу усаглашености електричних апарата за 
домаћинство са прописаним техничким захтевима. Рок поступања по налогу 
30.06.2015 год. 
    -334-00-798/2015-06 налог за контролу усаглашености електричних апарата за 
домаћинство са прописаним техничким захтевима од 15.06.2015 год. Рок 
поступања по налогу 31.12.2015 год.  
  -334-00-5 /2015-06 налог за контролу присуства и концентрације маркера у 
дериватима нафте. 
   -334-00-784/2015-06 налог за контролу присуства и концентрације маркера у 
дериватима нафте од 19.06.2015 год. Рок поступања по налогу 31.12.2015 год 
   -334-00-939/2015-06 налог за контролу усаглашености обуће у складу са 
Правилником од 29.07.2015 год. Рок поступања по налогу 31.12.2015 год. 
   -334-00-803/2015-06 налог за контролу усаглашености текстилних производа у 
складу са Правилником и узимање узорака ради провере усаглашености 
сировинског састава са подацима на декларацијама од 2.07.2015 год. Рок 
поступања по налогу 31.12.2015 год. 
   -334-00-131/2015-06 налог за контролу усаглашености текстилних производа са 
техничким захтевима и узимање узорака ради провере усаглашености са подацима 
на декларацијама од 19.02.2015 год. Рок поступања по налогу 30.06.2015 год. 
 
    -334-00-323/2015-06 налог за контролу усаглашености термоизолационих 
материјала од 23.03.2015. 
    -334-00-192/2015-06 налог за надзор над квалитетом  челика и шавних  цеви од 
24.03.2015. 
    -334-00-192-1//2015-06 налог за надзор над квалитетом бетонског челика  
19..05.2015. 
 

Датум издавања   

Рок за  праћења поступања   

Предлагач налога: Сектор тржишне инспекције - Одељење за технички надзор  

Одговорно лице-
координатор 

Ненад Младеновић 

Циљ и сврха издавања 
налога 

Акциони план 
Тржишни надзор над индустријско непрехрамбеним производима, спровођењем 
одредаба Закона о техничким захтевима и оцењивању усаглашености и прописа 
донетих на основу овог закона као и техничких прописа који се примењују 

Локација Територија Републике Србије 

Извршиоци Републички тржишни инспектори 
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Стратешки и правни основ 
(веза са програмом и 
пројектом и законски основ 
за поступање) 

- Законa о тржишном надзору („Сл.гласник РС“, бр.92/2011), 
- Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености 
(„Сл.гласник  РС”, бр.36/2009); 
- Закон о трговини („Сл.гласник  РС”, бр.53/2010 и 10/2013); 
- Закон о општој безбедности производа („Сл.гласник  РС”, бр.41/09); 
- технички прописи-разни правилници и стандарди 
- Закон о енергетици („Сл.гласник  РС”, бр. 145/2014); 
-Уредбе о обележавању (маркирању) деривата нафте („Сл.гласник  РС”, бр.46/2013 и 
55/2015) 

Индикатори  циља     Број извршених контрола, број решења којим се налаже отклањање утврђене 
неправилности и изриче привремена забрана промета, решења којим се 
ограничава или забрањује испорука производа на тржиште, поднетих захтева за 
покретање прекршајног поступка. 
    
 

Извори верификације  Извештај подручних јединица 

Активности у извештајном периоду(број контрола, предузете мере) 

Број контрола 5.028 

Број донетих решења 808 

Број поднетих пријава за 
привредни преступ 

33 

Број поднетих захтева 608 

Вредност робе привремено 
стављене ван промета 
(РСД) 

 
540.125.532,00 дин.  

 
 
2. 2. Контрола усаглашености електричних апарата за домаћинство са прописаним    

        техничким захтевима 

 
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Сектор тржишне инспекције 

МАТРИЦА ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛАМА ПО КООРДИНИРАНИМ НАЛОЗИМА СЕКТОРА ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

Период извештавања  oд  1. јануара – 31. децембра  2015. године 

ОДЕЉЕЊЕ:  Одељење за технички надзор 

Одсек/Група Одсек за контролу усаглашености и безбедности производа  

НАЧЕЛНИК: (одговорно 
лице) 

Славиша Петковић 

Основни подаци о налогу: 

Назив налога:  Налог за контролу усаглашености електричних апарата за домаћинство са 
прописаним техничким захтевима 

Број налога -334-00-798/2015-06 налог за контролу усаглашености електричних апарата за 
домаћинство са прописаним техничким захтевима 

Датум издавања  15.06.2015. 

Рок за  праћења поступања  31.12.2015. 

Предлагач налога: Сектор тржишне инспекције - Одељење за технички надзор  

Одговорно лице- Наташа Ћосић 
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координатор 

Циљ и сврха издавања 
налога 

Тржишни надзор над електричним апартима за домаћинство спровођењем 
одредаба Закона о техничким захтевима и оцењивању усаглашености и прописа 
донетих на основу овог закона као и  техничких прописа који се примењују 

Локација Територија Републике Србије 

Извршиоци Републички тржишни инспектори 

Стратешки и правни основ 
(веза са програмом и 
пројектом и законски основ 
за поступање) 

Закон о тржишном надзору (''Сл.гласник РС'', број 92/2011) 
Закон о трговини (''Сл.гласник РС'', број 53/2010) 
Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености 
(''Сл.гласник РС'', број 36/2009)  
Закон о општој безбедности производа (''Сл.гласник РС'', број 41/2009) 
Правилник о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених 
граница напона (''Сл.гласник РС'', број 13/2010) 
Правилник о електромагнетској компатибилности (''Сл. гласник РС'', бр. 13/2010) 
Уредба о начину спровођења оцењивања усаглашености, садржају исправе о 
усаглашености, као и облику, изгледу и садржају знака усаглашености (''Службени 
гласник РС'', број 98/2009) 
Правилник о начину стављања знакова усаглашености на производе, као и 
употреби знакова усаглашености (''Сл.гласник РС'', број 25/2010) 

 
 

Индикатори  циља  Тржишни надзор над електричним апаратима  за домаћинство спровођењем 
одредаба Закона о техничким захтевима и оцењивању усаглашености и прописа 
донетих на основу овог закона као и  техничких прописа који се примењују 
 

Извори верификације  Извештај подручних јединица 

Активности у извештајном периоду(број контрола, предузете мере) 

Број контрола 1057 

Број донетих решења 174 

Број поднетих пријава за 
привредни преступ 

0 

Број поднетих захтева 145  

Количина робе стављене 
ван промета 

115.011 

Вредност робе привремено 
стављене ван промета 
(РСД) 

75.396.837,00 

 
 

IV 2. 3. Контрола присуства и концентрације маркера у дериватима нафте   

  
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Сектор тржишне инспекције 

МАТРИЦА ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛАМА ПО КООРДИНИРАНИМ НАЛОЗИМА СЕКТОРА ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

Период извештавања  oд  1. јануара – 31. децембра 2015. године 

ОДЕЉЕЊЕ:  Одељење за технички надзор 

Одсек/Група Одсек за контролу усаглашености и безбедности производа 

НАЧЕЛНИК: (одговорно 
лице) 

 Славиша Петковић 

Основни подаци о налогу: 

Назив налога:  Контрола присуства и концентрације маркера у дериватима нафте   

Број налога  Налог се води под бројем 334-00-0005/2015-06 од 05. јануара 2015. године, 
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експедован подручним јединицама електронском поштом 08. јануара 2015. године 
и 334-00-0748/2015-06 од 19. јуна 2015. године, експедован подручним јединицама 
електронском поштом 19. јуна 2015. године. 
Поступање по овом налогу до 31.12.2015. године. 
 

Датум издавања 
 

Рок за  праћења поступања 
 

Предлагач налога: Сектор тржишне инспекције – Одељење за технички надзор 

Одговорно лице-
координатор 

Ранка Стојановић 

Циљ и сврха издавања 
налога 

 Примена одредаба Уредбе  о обележавању (маркирању) деривата нафте  
(„Службени гласник РС“ бр.46/2013 и 51/2015) 
Законитост рада дистрибутера деривата нафте  на територији РС 

Локација Подручне јединице Сектора тржишне инспекције 

Извршиоци Тржишни инспектори Одељења решењем опредељени за контролу деривата нафте  

Стратешки и правни основ 
(веза са програмом и 
пројектом и законски основ 
за поступање) 

Контрола и надзор тржишта 
Контрола присуства и концентрације маркера у дериватима нафте  у оквиру 
редовних активности инспекцијског надзора у делокругу тржишне инспекције. 
 
 
 законски основ за поступање  
 
Закон о трговини (''Сл.гласник РС'', број 53/2010, 10/2013) 
Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености 
(''Сл.гласник РС'', број 36/2009)  
Закон о енергетици (''Сл.гласник РС'', број 145/14) 
Закон о заштити потрошача (''Сл.гласник РС'', број 62/2014) 
Уредба о обележавању (маркирању) деривата нафте (''Сл.гласник РС'', број 
46/2013, 51/2015) 
Правилник о минимално техничким условима за обављање трговине дериватима 
нафте и биогоривом (Сл.гласник РС, број 68/13 и 81/15) 
Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (Сл. 
гласник РС бр. 123/12, 63/13, 75/13 144/2014). 
              Правилник о техничким и другим захтевима за течни           нафтни гас (Сл. 
гласник РС бр. 97/10,123/12, 63/13) 
Правилник о евиденцији промета роба и услуга (Сл. гласник РС бр. 
45/96,48/96,9/97, 6/99 , 109/09 , 7/10) 
 Упутство за маркирање деривата нафте (Сл.гласник РС, број 2/14, 55/2015) 
 Правилник о врстама мерила за која је обавезно оверавање и временским 
интервалима њиховог периодичног оверавања (Сл.гласник РС, број 49/10) 
 Извод из регистра овлашћених тела за оверавање мерила 
http://www.tehnis.privreda.gov.rs/sr/infrastruktura-kvaliteta-u-
srbiji/metrologija/Ovlascivanje-tela-za-overavanje-merila.html 
   
 
 

Индикатори  циља  Број извршених контрола, број извештаја који не одговарају захтевима Уредбе  о 
обележавању (маркирању) деривата нафте („Службени гласник РС“ бр.46/2013) 

Извори верификације  Извештај подручних јединица СТИ о поступању по налогу за период  до  завршетка 
узорковања. 

Активности у извештајном периоду(број контрола, предузете мере) 

Број контрола 1.652 

Број узорака 6.862 
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Број узорака са смањеном 
концентрацијом маркера 

71 

Број донетих решења 315 

Број поднетих пријава за 
привредни преступ 

33 

Број поднетих захтева 38 

Роба трајно стављена ван 
промета (lit) 

607.316,00 

 

IV 2. 4. Мониторинг квалитета деривата нафте и биогорива 

 
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Сектор тржишне инспекције 

МАТРИЦА ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛАМА ПО КООРДИНИРАНИМ НАЛОЗИМА СЕКТОРА ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

Период извештавања  oд  1. јануара – 31. децембра 2015. године 

ОДЕЉЕЊЕ:  Одељење за технички надзор 

Одсек/Група Одсек за контролу усаглашености и безбедности производа 

НАЧЕЛНИК: (одговорно 
лице) 

 Славиша Петковић 

Основни подаци о налогу: 

Назив налога:  Мониторинг квалитета деривата нафте и биогорива  

Број налога 

 Налог се води под бројем 334-00-1517/2015-06 од 02. децембра 2015. године, 
експедован подручним јединицама електронском поштом 08. децембра 2015. 
године  
Поступање по овом налогу до 31.12.2015. године. 
 

Датум издавања 02.12.2015.године 

Рок за  праћења поступања 
 

Предлагач налога: Сектор тржишне инспекције – Одељење за технички надзор 

Одговорно лице-
координатор 

Ранка Стојановић 

Циљ и сврха издавања 
налога 

 Примена одредаба Уредбе о мониторингу квалитета деривата нафте и биогорива 
(''Сл. гласник РС'', број 97/2015), Законитост рада дистрибутера деривата нафте  на 
територији РС и стављање у промет деривата нафте који одговарају 
карактеристикама прописаним  техничким прописима. 
 

Локација Подручне јединице Сектора тржишне инспекције 

Извршиоци 
Тржишни инспектори који су завршили обуку о детекцији и мерењу концентрације 
маркера у дериватима нафте, и тржишни инспектори који су решењем 
опредељени за контролу деривата нафте 

Стратешки и правни основ 
(веза са програмом и 
пројектом и законски основ 
за поступање) 

Контрола и надзор тржишта 
Контрола квалитета  дериватима нафте  у оквиру редовних активности 
инспекцијског надзора у делокругу тржишне инспекције. 
законски основ за поступање  
 

1. Закон о трговини (''Сл. гласник РС'', број 53/2010, 10/ Закон о трговини 
(''Сл. гласник РС'', број 53/2010, 10/2013); 

2. Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености 
(''Сл. гласник РС'', број 36/2009);  

3. Закон о енергетици (''Сл. гласник РС'', број 145/2014); 
4. Закон о заштити потрошача (''Сл. гласник РС'', број 62/2014); 
5. Закона о инспекцијском надзору (''Сл. гласник РС'', број 36/2015); 
6. Уредба о мониторингу квалитета деривата нафте и биогорива (''Сл. 
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гласник РС'', број 97/2015); 
7. Правилник о садржини и начину спровођења годишњег програма 

мониторинга квалитета деривата нафте и биогорива за 2015 
(''Сл.гласник РС'', број 101/2015) 

8. Правилник о минимално техничким условима за обављање трговине 
дериватима нафте и биогоривом (Сл. гласник РС, број 68/13); 

9. Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног 
порекла (Сл. гласник РС бр. 111/2015); 

10. Правилник о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас (Сл. 
гласник РС бр. 97/10,123/12, 63/13); 

11. Правилник о евиденцији промета (Сл. гласник РС бр. 99/2015); 
12. Правилник о врстама мерила за која је обавезно оверавање и временским 
интервалима њиховог периодичног оверавања (Сл. гласник РС, број 
49/2010,110/13); 
13. Извод из регистра овлашћених тела за оверавање мерила 
http://www.tehnis.privreda.gov.rs/sr/infrastruktura-kvaliteta-u-
srbiji/metrologija/Ovlascivanje-tela-za-overavanje-merila.html 
 

Индикатори  циља  Број извршених контрола, број извештаја који не одговарају захтевима Уредбе  о 
мониторингу квалитета деривата нафте и биогорива (''Сл. гласник РС'', број 
97/2015); 
 

Извори верификације  Извештај подручних јединица СТИ о поступању по налогу за период  до  завршетка 
узорковања. 

Активности у извештајном периоду(број контрола, предузете мере) 

Број контрола 142 

Број узорака 314 

Број узорака који нису у 
складу са Правилником  о 
техничким и другим 
захтевима за течна горива 
нафтног порекла 

21 

Број донетих решења 0 

Број поднетих пријава за 
привредни преступ 

0 

Број поднетих захтева 0 

Роба трајно стављена ван 
промета (lit) 

0 

 

 

IV 2. 5. Надзор над квалитетом бетонског челика  

 

  
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Сектор тржишне инспекције 

МАТРИЦА ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛАМА ПО КООРДИНИРАНИМ НАЛОЗИМА СЕКТОРА ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

Период извештавања  oд  1. јануара – 31. децембра 2015. године 

ОДЕЉЕЊЕ:  Одељење за технички надзор 

Одсек/Група Одсек за контролу усаглашености и безбедности производа 

НАЧЕЛНИК: (одговорно 
лице) 

 Славиша Петковић 

Основни подаци о налогу: 

Назив налога:  Надзор над квалитетом бетонског челика 
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(узорковање бетонског челика од стране акредитоване лабораторије са којом 
Министарство има закључен уговор) 

Број налога  334-00-192/2015-06 

Датум издавања 13. маја 2015. године, 

Рок за  праћења поступања До утрошка средстава 

Предлагач налога: Сектор тржишне инспекције – Одељење за технички надзор 

Одговорно лице-
координатор 

Наташа Ћосић 

Циљ и сврха издавања 
налога 

Акциони план 
Тржишни надзор над бетинским челиком и шавним цевима спровођењем 
одредаба Закона о техничким захтевима и оцењивању усаглашености и прописа 
донетих на основу овог закона као и  техничких прописа који се примењују 

Локација Подручне јединице Сектора тржишне инспекције 

Извршиоци Тржишни инспектори  

Стратешки и правни основ 
(веза са програмом и 
пројектом и законски основ 
за поступање) 

- Закон о тржишном надзору („Сл.гласник РС“, бр.92/2011) 
- Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености 
(„Сл.гласник  РС”, бр.36/2009); 
- Закон о трговини  („Сл.гласник  РС”, бр.53/2010); 
- Уредба о техничким и другим захтевима за челик за армирање бетона  (''Сл.гласник РС'', број 
35/2015); 
 

Индикатори  циља  Привредни субјекти који обављају производњу, увоз и промет бетонског челика 
 
 

Извори верификације  Извештај подручних јединица СТИ о поступању по налогу за период  до  завршетка 
узорковања. 

Активности у извештајном периоду(број контрола, предузете мере) 

Број контрола 98 

Број узорака 5 

Број донетих решења 50 

Број поднетих пријава за 
привредни преступ 

0 

Број поднетих захтева 0 

Количина робе чија је 
испорука забрањена (кг) 

758.195,18 

Вредност робе (РСД) 63.292.294,00 

 

 

IV 2. 6. Надзор над квалитетом шавних цеви  

 

  
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Сектор тржишне инспекције 

МАТРИЦА ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛАМА ПО КООРДИНИРАНИМ НАЛОЗИМА СЕКТОРА ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

Период извештавања  oд  1. јануара – 31. децембра  2015. године 

ОДЕЉЕЊЕ:  Одељење за технички надзор 

Одсек/Група Одсек за контролу усаглашености и безбедности производа 

НАЧЕЛНИК: (одговорно 
лице) 

 Славиша Петковић 

Основни подаци о налогу: 

Назив налога:  
Налог за надзор над квалитетом бетонског челика и шавних цеви  
(узорковање бетонског челика и шавних цеви од стране акредитоване 
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лабораторије са којом Министарство има закључен уговор) 
 

Број налога  334-00-192/2015-06 

Датум издавања 12. фебруара 2015. године, 

Рок за  праћења поступања До утрошка средстава 

Предлагач налога: Сектор тржишне инспекције – Одељење за технички надзор 

Одговорно лице-
координатор 

Наташа Ћосић 

Циљ и сврха издавања 
налога 

Акциони план 
Тржишни надзор над бетинским челиком и шавним цевима спровођењем 
одредаба Закона о техничким захтевима и оцењивању усаглашености и прописа 
донетих на основу овог закона као и  техничких прописа који се примењују 

Локација Подручне јединице Сектора тржишне инспекције 

Извршиоци Тржишни инспектори  

Стратешки и правни основ 
(веза са програмом и 
пројектом и законски основ 
за поступање) 

- Закон о тржишном надзору („Сл.гласник РС“, бр.92/2011) 
- Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености 
(„Сл.гласник  РС”, бр.36/2009); 
- Закон о трговини  („Сл.гласник  РС”, бр.53/2010); 
- Правилник о техничким и другим захтевима за бетонски челик (''Сл.гласник РС'', 
број 49/2011),  
- Правилник о техничким и другим захтевима за хладнообликоване заварене 
шупље профиле за челичне конструкције од нелегираних и финозрних челика 
(''Сл.гласник РС'', број 49/2011); 
 

Индикатори  циља  Привредни субјекти који обављају производњу, увоз и промет бетонског челика и 
шавних цеви. 

Извори верификације  Извештај подручних јединица СТИ о поступању по налогу за период  до  завршетка 
узорковања. 

Активности у извештајном периоду(број контрола, предузете мере) 

Број контрола 80 

Број узорака 16 

Број донетих решења 11 

Број поднетих пријава за 
привредни преступ 

0 

Број поднетих захтева 0 

Количина робе чија је 
испорука забрањена (кг) 

47.496,43 kg и 4.954 ком шавних цеви различитих облика и димензија   

Вредност робе (РСД) 7.196.842,00 

 

 

IV 2. 7. Контрола усаглашености текстилних производа са техничким захтевима и узимање   

              узорака ради провере усаглашености са подацима на декларацијама  

 

  
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Сектор тржишне инспекције 

МАТРИЦА ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛАМА ПО КООРДИНИРАНИМ НАЛОЗИМА СЕКТОРА ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

Период извештавања  oд  1. јануара – 31. децембра 2015. године 

ОДЕЉЕЊЕ:  Одељење за технички надзор 

Одсек/Група Одсек за контролу усаглашености и безбедности производа 

НАЧЕЛНИК: (одговорно 
лице) 

 Славиша Петковић 
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Основни подаци о налогу: 

Назив налога:  
Налог за контролу усаглашености текстилних производа са техничким захтевима 
и узимање узорака ради провере усаглашености са подацима на декларацијама  

Број налога 

-334-00-803/2015-06 Налог за контролу усаглашености текстилних производа складу 
са Правилником  и узимање узорака ради провере усаглашености са подацима на 
декларацијама од 2.07.2015 год. Рок поступања 31.12..2015.год. 
334-00-131/2015-06  Налог за контролу усаглашености текстилних производа са 
техничким захтевима и узимање узорака ради провере усаглашености са подацима 
на декларацијама од 19.02.2015 год. Рок поступања 30.06.2015.год 
    

Датум издавања 
 

Рок за  праћења поступања 
 

Предлагач налога: Сектор тржишне инспекције – Одељење за технички надзор 

Одговорно лице-
координатор 

Ненад Младеновић 

Циљ и сврха издавања 
налога 

Акциони план 
Тржишни надзор над бетинским челиком и шавним цевима спровођењем 
одредаба Закона о техничким захтевима и оцењивању усаглашености и прописа 
донетих на основу овог закона као и  техничких прописа који се примењују 

Локација Подручне јединице Сектора тржишне инспекције 

Извршиоци Тржишни инспектори  

Стратешки и правни основ 
(веза са програмом и 
пројектом и законски основ 
за поступање) 

- Закон о тржишном надзору („Сл.гласник РС“, бр.92/2011) 
- Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености 
(„Сл.гласник  РС”, бр.36/2009); 
- Закон о трговини  („Сл.гласник  РС”, бр.53/2010); 
 -Наредбa о текстилним производима који у промету морају бити снабдевени 
уверењем о квалитету („Службени лист СРЈ”, број 14/92)      
 - Правилник о техничким и другим захтевима за означавање, обележавање и 
паковање текстилних производа („Службени гласник РС”, број 56/2009). 
  Правилник о  означавању и обележавању  текстилних производа („Службени 
гласник РС”, број 1/2014). 
 

Индикатори  циља  Привредни субјекти који обављају увоз и промет текстилнихх производа  
 

Извори верификације  Извештај подручних јединица СТИ о поступању по налогу за период  до  завршетка 
узорковања. 

Активности у извештајном периоду(број контрола, предузете мере) 

Број контрола 1.348 

Број донетих решења 251 

Број поднетих захтева 214 

Вредност робе привремено 
стављене ван промета 
(РСД) 

184.880.524,30 

 

 

IV 2. 8. Контрола усаглашености термоизолационог материјала 

  
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Сектор тржишне инспекције 

МАТРИЦА ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛАМА ПО КООРДИНИРАНИМ НАЛОЗИМА СЕКТОРА ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

Период извештавања  oд  1. јануара – 31. децембра 2015. године 

ОДЕЉЕЊЕ:  Одељење за технички надзор 
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Одсек/Група Одсек за контролу усаглашености и безбедности производа 

НАЧЕЛНИК: (одговорно 
лице) 

 Славиша Петковић 

Основни подаци о налогу: 

Назив налога:  Контрола усаглашености термоизолационог материјала  

Број налога  334-00-323/2015-06 

Датум издавања 12. 03.2015. године, 

Рок за  праћења поступања 31.12.2015.године 

Предлагач налога: Сектор тржишне инспекције – Одељење за технички надзор 

Одговорно лице-
координатор 

Татјана Маркотић- Томашевић 

Циљ и сврха издавања 
налога 

Акциони план 
Тржишни надзор над индустријско-непрехрамбеним производима, спровођењем 
одредаба Закона о техничким захтевима и оцењивању усаглашености и прописа 
донетих на основу овог закона као и  техничких прописа који се примењују 

Локација Подручне јединице Сектора тржишне инспекције 

Извршиоци Тржишни инспектори  

Стратешки и правни основ 
(веза са програмом и 
пројектом и законски основ 
за поступање) 

- Закон о тржишном надзору („Сл.гласник РС“, бр.92/2011) 
- Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању     
   усаглашености („Сл.гласник  РС”, бр.36/2009); 
- Закон о трговини  („Сл.гласник  РС”, бр.53/2010 и 10/13); 
- Правилник о техничким и другим захтевима за 
   термоизолационе материјале ( ''Сл.лист СЦГ бр.54/05) 

Индикатори  циља  Привредни субјекти који обављају производњу, увоз и промет термоизолационог 
материјала. У првих шест месеци  акценат је стављена на контролу увозника и 
произвођача, а потом и на малопродају. 
 

Извори верификације  Извештај подручних јединица СТИ о поступању по налогу  

Активности у извештајном периоду(број контрола, предузете мере) 

Број контрола 217 

Број донетих решења 15 

Број поднетих захтева 15 

Количина робе стављене 
ван промета (м2) 

16.215,15 

Вредност робе привремено 
стављене ван промета 
(РСД) 

8.042.915,00 

 

 

IV 2. 9. Kонтрола усаглашености грејалица за просторије са прописаним техничким 

захтевима 

 

 
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Сектор тржишне инспекције 

МАТРИЦА ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛАМА ПО КООРДИНИРАНИМ НАЛОЗИМА СЕКТОРА ТРЖИШНЕ 
ИНСПЕКЦИЈЕ 

Период извештавања  oд  1. јануара – 31. децембра 2015. године  

ОДЕЉЕЊЕ:  Одељење за технички надзор 

Одсек/Група Одсек за контролу усаглашености и безбедности производа  

НАЧЕЛНИК: (одговорно 
лице) 

Славиша Петковић 
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Основни подаци о налогу: 

Назив налога:  Kонтрола усаглашености грејалица за просторије са прописаним 
техничким захтевима 

Број налога 334-00-001264/2015-06  

Датум издавања 06.10.2015.године 

Рок за  праћења поступања  15.12.2015.године 

Предлагач налога: Сектор тржишне инспекције - Одељење за технички надзор 

Одговорно лице-
координатор 

Наташа Ћосић 

Циљ и сврха издавања 
налога 

Тржишни надзор над грејалицама за просторије спровођењем одредаба 
Закона о техничким захтевима и оцењивању усаглашености и прописа 
донетих на основу овог закона као и  техничких прописа који се 
примењују 

Локација Територија Републике Србије 

Извршиоци Републички тржишни инспектори  

Стратешки и правни основ 
(веза са програмом и 
пројектом и законски основ 
за поступање) 

Закон о тржишном надзору (''Сл.гласник РС'', број 92/2011) 
 Закон о трговини (''Сл.гласник РС'', број 53/2010) 
 Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености 
(''Сл.гласник РС'', број 36/2009)  
 Закон о општој безбедности производа (''Сл.гласник РС'', број 41/2009) 
 Правилник о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру 
одређених граница напона (''Сл.гласник РС'', број 13/2010) 
 Правилник о електромагнетској компатибилности (''Сл. гласник РС'', бр. 
13/2010) 
 Уредба о начину спровођења оцењивања усаглашености, садржају 
исправе о усаглашености, као и облику, изгледу и садржају знака 
усаглашености (''Службени гласник РС'', број 98/2009) 
Правилник о начину стављања знакова усаглашености на производе, као 
и употреби знакова усаглашености (''Сл.гласник РС'', број 25/2010) 
Српски стандард  SRPS EN 60335-1: 2012  Апарати за домаћинство и 
слични електрични апарати - Безбедност -Део 1 –Општи захтеви 
Српски стандард SRPS EN 60335-2-30:2011-Део 2-30:-Безбедност-
Посебни захтеви за грејалице за просторије 

 
 

Индикатори  циља  Тржишни надзор над електричним грејалицама за просторије 
спровођењем одредаба Закона о техничким захтевима и оцењивању 
усаглашености и прописа донетих на основу овог закона као и  техничких 
прописа који се примењују 
 

Извори верификације  Извештај подручних јединица 

Активности у извештајном периоду(број контрола, предузете мере) 

Број контрола 94 

Број донетих решења 8 

Број поднетих пријава за 
привредни преступ 

0 

Број поднетих захтева 6 

Привремено забрањен 
промет робе у вредности 

480.557,00 

  

  

IV 2. 10. Kонтрола усаглашености електричних пегли  са прописаним техничким захтевима 
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МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Сектор тржишне инспекције 

МАТРИЦА ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛАМА ПО КООРДИНИРАНИМ НАЛОЗИМА СЕКТОРА ТРЖИШНЕ 
ИНСПЕКЦИЈЕ 

Период извештавања  oд  1. јануара – 31. децембра 2015. године  

ОДЕЉЕЊЕ:  Одељење за технички надзор 

Одсек/Група Одсек за контролу усаглашености и безбедности производа  

НАЧЕЛНИК: (одговорно 
лице) 

Славиша Петковић 

Основни подаци о налогу: 

Назив налога:  Kонтрола усаглашености електричних пегли  са прописаним техничким 
захтевима 

Број налога 334-00-001316/2015-06  

Датум издавања 23.10.2015.године 

Рок за  праћења поступања  31.12.2015.године 

Предлагач налога: Сектор тржишне инспекције - Одељење за технички надзор 

Одговорно лице-
координатор 

Наташа Ћосић 

Циљ и сврха издавања 
налога 

Тржишни надзор над електричним пеглама спровођењем одредаба 
Закона о техничким захтевима и оцењивању усаглашености и прописа 
донетих на основу овог закона као и  техничких прописа који се 
примењују 

Локација Територија Републике Србије 

Извршиоци Републички тржишни инспектори  

Стратешки и правни основ 
(веза са програмом и 
пројектом и законски основ 
за поступање) 

Закон о тржишном надзору (''Сл.гласник РС'', број 92/2011) 
 Закон о трговини (''Сл.гласник РС'', број 53/2010) 
 Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености 
(''Сл.гласник РС'', број 36/2009)  
 Закон о општој безбедности производа (''Сл.гласник РС'', број 41/2009) 
 Правилник о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру 
одређених граница напона (''Сл.гласник РС'', број 13/2010) 
Правилник о електромагнетској компатибилности (''Сл. гласник РС'', бр. 
13/2010) 
Уредба о начину спровођења оцењивања усаглашености, садржају 
исправе о усаглашености, као и облику, изгледу и садржају знака 
усаглашености (''Службени гласник РС'', број 98/2009) 
Правилник о начину стављања знакова усаглашености на производе, као 
и употреби знакова усаглашености (''Сл.гласник РС'', број 25/2010) 
Српски стандард  SRPS EN 60335-1: 2012  Апарати за домаћинство и 
слични електрични апарати - Безбедност -Део 1 –Општи захтеви 
Српски стандард SRPS EN 60335-2-3:2008-Део-2-3-Безбедност-Посебни 
захтеви за електричне пегле 

 
 

Индикатори  циља  Тржишни надзор над електричним пеглама спровођењем одредаба 
Закона о техничким захтевима и оцењивању усаглашености и прописа 
донетих на основу овог закона као и  техничких прописа који се 
примењују 
 

Извори верификације  Извештај подручних јединица 

Активности у извештајном периоду(број контрола, предузете мере) 

Број контрола 56 
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Број донетих решења 3 

Број поднетих пријава за 
привредни преступ 

0 

Број поднетих захтева 1 

Привремено забрањен 
промет робе у вредности 

213.596,00 

 

 

IV 2. 11. Kонтроле усаглашености светлећих низова са прописаним техничким захтевима 

 
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Сектор тржишне инспекције 

МАТРИЦА ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛАМА ПО КООРДИНИРАНИМ НАЛОЗИМА СЕКТОРА ТРЖИШНЕ 
ИНСПЕКЦИЈЕ 

Период извештавања  oд  1. јануара – 31. децембра 2015. године  

ОДЕЉЕЊЕ:  Одељење за технички надзор 

Одсек/Група Одсек за контролу усаглашености и безбедности производа  

НАЧЕЛНИК: (одговорно 
лице) 

Славиша Петковић 

Основни подаци о налогу: 

Назив налога:  Kонтроле усаглашености светлећих низова са прописаним техничким 
захтевима 
 

Број налога 334-00-001409/2015-06  

Датум издавања 06.10.2015.године 

Рок за  праћења поступања  31.12.2015.године 

Предлагач налога: Сектор тржишне инспекције - Одељење за технички надзор 

Одговорно лице-
координатор 

Наташа Ћосић 

Циљ и сврха издавања 
налога 

Тржишни надзор над светлећих низова спровођењем одредаба Закона 
о техничким захтевима и оцењивању усаглашености и прописа донетих 
на основу овог закона као и  техничких прописа који се примењују 

Локација Територија Републике Србије 

Извршиоци Републички тржишни инспектори  

Стратешки и правни основ 
(веза са програмом и 
пројектом и законски основ 
за поступање) 

 
Закон о тржишном надзору (''Сл.гласник РС'', број 92/2011) 
 Закон о трговини (''Сл.гласник РС'', број 53/2010) 
 Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености 
(''Сл.гласник РС'', број 36/2009)  
 Закон о општој безбедности производа (''Сл.гласник РС'', број 41/2009) 
 Правилник о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру 
одређених граница напона (''Сл.гласник РС'', број 13/2010) 
 Правилник о електромагнетској компатибилности (''Сл. гласник РС'', бр. 
13/2010) 
 Уредба о начину спровођења оцењивања усаглашености, садржају 
исправе о усаглашености, као и облику, изгледу и садржају знака 
усаглашености (''Службени гласник РС'', број 98/2009) 
Правилник о начину стављања знакова усаглашености на производе, као 
и употреби знакова усаглашености (''Сл.гласник РС'', број 25/2010) 

1. Српски стандард  SRPS EN 60598-1: 2010 Светиљке-Део 1: 
Општи захтеви и испитивања 

2. Српски стандард  SRPS EN 60598-1: 2015 Светиљке-Део 1: 
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Општи захтеви и испитивања 
3. Српски стандард SRPS EN 60598-2-20:2010-Део-2-20: 

Посебни захтеви светлећи низови 
4. Српски стандард SRPS EN 60598-2-20:2015-Део-2-20: 

Посебни захтеви светлећи низови 
 

Индикатори  циља  Тржишни надзор над светлећим низовима спровођењем одредаба 
Закона о техничким захтевима и оцењивању усаглашености и прописа 
донетих на основу овог закона као и  техничких прописа који се 
примењују 
 

Извори верификације  Извештај подручних јединица 

Активности у извештајном периоду(број контрола, предузете мере) 

Број контрола 92 

Број донетих решења 36 

Број поднетих пријава за 
привредни преступ 

0 

Број поднетих захтева 19 

Привремено забрањен 
промет робе у вредности 

858.357,00 

 

 

IV2.12. Контрола усаглашености заштитних рукавица 

 
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Сектор тржишне инспекције 

МАТРИЦА ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛАМА ПО КООРДИНИРАНИМ НАЛОЗИМА СЕКТОРА ТРЖИШНЕ 
ИНСПЕКЦИЈЕ 

Период извештавања  oд  1. јануара – 31. децембра 2015. године  

ОДЕЉЕЊЕ:  Одељење за технички надзор 

Одсек/Група Одсек за контролу усаглашености и безбедности производа  

НАЧЕЛНИК: (одговорно 
лице) 

Славиша Петковић 

Основни подаци о налогу: 

Назив налога:  Налог за контролу усаглашености заштитних рукавица 

Број налога 334-00-931 / 2015-06  

Датум издавања 10.08.2015.године 

Рок за  праћења поступања 31.12.2015.године 

Предлагач налога: Сектор тржишне инспекције - Одељење за технички надзор 

Одговорно лице-
координатор 

Татјана Маркотић Томашевић 

Циљ и сврха издавања 
налога 

Тржишни надзор над индустријско непрехрамбеним производима, 
спровођењем одредаба Закона о техничким захтевима и оцењивању 
усаглашености и прописа донетих на основу овог закона као и техничких 
прописа који се примењују 

Локација Територија Републике Србије 

Извршиоци Тржишни инспектори  

Стратешки и правни основ 
(веза са програмом и 
пројектом и законски основ 

- Закон о тржишном надзору („Сл.гласник РС“, бр.92/2011) 
- Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању     
   усаглашености („Сл.гласник  РС”, бр.36/2009); 
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за поступање) - Закон о трговини  („Сл.гласник  РС”, бр.53/2010 и 10/13); 
- Правилник о личној заштитној опреми ( ''Сл.гласник РС'' бр.100/11) 
- Стандард SRPS EN 420:2010- Заштитне рукавице- Општи захтеви и 
  методе испитивања 
- Уредба о начину спровођења, оцењивања усаглашености, садржају 
  исправе о усаглашености као и облику, изгледу и садржају знака 
  усаглашености ('' Сл. гласник РС'' бр. 98/09) 

Индикатори  циља  Привредни субјекти који обављају увоз и промет индустријскоо-
непрехрамбених производа 

Извори верификације  Извештај подручних јединица 

Активности у извештајном периоду(број контрола, предузете мере) 

Број контрола 100 

Број донетих решења 32 

Број поднетих пријава за 
привредни преступ 

0 

Број поднетих захтева 33 

Привремено забрањен 
промет робе у вредности 

42.282.424,97 

 

 

 

 

IV 2.13. Контрола усаглашености плоча  иверица 

 

 
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Сектор тржишне инспекције 

МАТРИЦА ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛАМА ПО КООРДИНИРАНИМ НАЛОЗИМА СЕКТОРА ТРЖИШНЕ 
ИНСПЕКЦИЈЕ 

Период извештавања  oд  1. јануара – 31. децембра 2015. године  

ОДЕЉЕЊЕ:  Одељење за технички надзор 

Одсек/Група Одсек за контролу усаглашености и безбедности производа  

НАЧЕЛНИК: (одговорно 
лице) 

Славиша Петковић 

Основни подаци о налогу: 

Назив налога:  Налог за контролу усаглашености плоча иверица 

Број налога 334-00-1179 / 2015-06  

Датум издавања 18.09..2015.године 

Рок за  праћења поступања 31.12.2015.године 

Предлагач налога: Сектор тржишне инспекције - Одељење за технички надзор 

Одговорно лице-
координатор 

Горан Аксентијевић 

Циљ и сврха издавања 
налога Усаглашеност производа стављених и испоручених на тржиште 

Локација Територија Републике Србије 

Извршиоци Тржишни инспектори опредељени за безбедност и усаглашеност 

Стратешки и правни основ 
(веза са програмом и 
пројектом и законски основ 
за поступање) 

- Закон о техничким захтевима за производе и оцењивање 
усаглашености  („Сл.гласник  РС”, бр.36/2009); 
-Закон о трговини(„Сл.гласник  РС”, бр.53/2010); 
- Закон о заштити потрошача („Сл.гласник РС”, бр.73/2010); 
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- Закон о општем управном поступку (”Сл. лист СРЈ”, бр.33/97, 31/01 
”Сл.гласник РС” 30/2010); 
- Закон о тржишном надзору („Сл.гласник  РС”, бр.92/2011) 

Индикатори  циља  Списак испоручилаца који обављају промет индустријско-непрехрамбених 
производа 

 Извори верификације  Извештај подручних јединица 

Активности у извештајном периоду(број контрола, предузете мере) 

Број контрола 50 

Број донетих решења 9 

Број поднетих пријава за 
привредни преступ 

0 

Број поднетих захтева 8 

Привремено забрањен 
промет робе у вредности 

52.363.051,84дин. 

 

 

IV 2.14. Контрола усаглашености означавања обуће у складу са правилником 

 
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Сектор тржишне инспекције 

МАТРИЦА ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛАМА ПО КООРДИНИРАНИМ НАЛОЗИМА СЕКТОРА ТРЖИШНЕ 
ИНСПЕКЦИЈЕ 

Период извештавања  oд  1. јануара – 31. децембра 2015. године  

ОДЕЉЕЊЕ:  Одељење за технички надзор 

Одсек/Група Одсек за контролу усаглашености и безбедности производа  

НАЧЕЛНИК: (одговорно 
лице) 

Славиша Петковић 

Основни подаци о налогу: 

Назив налога:  Контрола усаглашености означавања обуће у складу са правилником 

Број налога 334-00-939 /2015-06 

Датум издавања 
 

Рок за  праћења поступања 12 месеци 

Предлагач налога: Сектор тржишне инспекције - Одељење технички надзор 

Одговорно лице-
координатор 

Ненад Младеновић 

Циљ и сврха издавања 
налога 

Тржишни надзор над индустријско непрехрамбеним производима, 
спровођењем одредаба Закона о техничким захтевима и оцењивању 
усаглашености и прописа донетих на основу овог закона као и техничких 
прописа који се примењују 

Локација Територија Републике Србије 

Извршиоци Тржишни инспектори  

Стратешки и правни основ 
(веза са програмом и 
пројектом и законски основ 
за поступање) 

- Пројектат 1506-4003 ИПА 2010 “Јачање система тржишног надзора 
прехрамбених и непрахрембених производа у Републици Србији” 
 
- Закон о тржишном надзору („Сл.гласник РС“, бр.92/2011) 
- Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању 
усаглашености („Сл.гласник  РС”, бр.36/2009); 
- Закон о трговини  („Сл.гласник  РС”, бр.53/2010); 
- Правилник о означавању обуће  („Сл.гласник  РС”, бр.1/2014); 

Индикатори  циља  Привредни субјекти који обављају увоз и промет обуће 
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Извори верификације    

Активности у извештајном периоду(број контрола, предузете мере) 

Број контрола 405 

Број донетих решења 66 

Број поднетих пријава за 
привредни преступ 

0 

Број поднетих захтева 49 

Привремено забрањен 
промет робе у вредности 

14.197.004,51 дин. 

 

 

 

IV 2.15. Kонтролa усаглашености термоакумулационих пећи са прописаним техничким 

захтевима 

 
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Сектор тржишне инспекције 

МАТРИЦА ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛАМА ПО КООРДИНИРАНИМ НАЛОЗИМА СЕКТОРА ТРЖИШНЕ 
ИНСПЕКЦИЈЕ 

Период извештавања  oд  1. јануара – 31. децембра 2015. године  

ОДЕЉЕЊЕ:  Одељење за технички надзор 

Одсек/Група Одсек за контролу усаглашености и безбедности производа  

НАЧЕЛНИК: (одговорно 
лице) 

Славиша Петковић 

Основни подаци о налогу: 
Назив налога:  Kонтроле усаглашености термоакумулационих пећи са прописаним 

техничким захтевима 

Број налога 334-00-1280/2015-06 

Датум издавања 07.10.2015. 

Рок за  праћења поступања 15.12 2015. 

Предлагач налога: Сектор тржишне инспекције - Одељење технички надзор 

Одговорно лице-
координатор 

Наташа Ћосић 

Циљ и сврха издавања 
налога 

Тржишни надзор над термоакумулационим пећима спровођењем 
одредаба Закона о техничким захтевима и оцењивању усаглашености и 
прописа донетих на основу овог закона као и  техничких прописа који се 
примењују 

Локација Територија Републике Србије 

Извршиоци Тржишни инспектори  

Стратешки и правни основ 
(веза са програмом и 
пројектом и законски основ 
за поступање) 

Закон о тржишном надзору (''Сл.гласник РС'', број 92/2011) 
 Закон о трговини (''Сл.гласник РС'', број 53/2010) 
 Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености 
(''Сл.гласник РС'', број 36/2009)  
 Закон о општој безбедности производа (''Сл.гласник РС'', број 41/2009) 
 Правилник о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру 
одређених граница напона (''Сл.гласник РС'', број 13/2010) 
 Правилник о електромагнетској компатибилности (''Сл. гласник РС'', бр. 
13/2010) 
 Уредба о начину спровођења оцењивања усаглашености, садржају 
исправе о усаглашености, као и облику, изгледу и садржају знака 
усаглашености (''Службени гласник РС'', број 98/2009) 
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Правилник о начину стављања знакова усаглашености на производе, као 
и употреби знакова усаглашености (''Сл.гласник РС'', број 25/2010) 

1. Српски стандард  SRPS EN 60335-1: 2012  Апарати за 
домаћинство и слични електрични апарати - Безбедност -
Део 1 –Општи захтеви 

2. Српски стандард SRPS EN 60335-2-61:2008-Део 2-30:-
Безбедност-Посебни захтеви за термоакумулационе 
пећи 

 
 

Индикатори  циља  Тржишни надзор над термоакумулационим пећима спровођењем 
одредаба Закона о техничким захтевима и оцењивању усаглашености и 
прописа донетих на основу овог закона као и  техничких прописа који се 
примењују 
 

Извори верификације    

Активности у извештајном периоду(број контрола, предузете мере) 

Број контрола 11 

Број донетих решења 0 

Број поднетих пријава за 
привредни преступ 

0 

Број поднетих захтева 0 

Привремено забрањен 
промет робе у вредности 

0 

 

 

 

IV 2. 16. Контрола безбедности високих столица за децу 

  
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Сектор тржишне инспекције 

МАТРИЦА ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛАМА ПО КООРДИНИРАНИМ НАЛОЗИМА СЕКТОРА ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

Период извештавања  oд  1. јануара – 31. децембра  2015. године 

ОДЕЉЕЊЕ:  Одељење за технички надзор 

Одсек/Група Одсек за контролу усаглашености и безбедности производа 

НАЧЕЛНИК: (одговорно 
лице) 

 Славиша Петковић 

Основни подаци о налогу: 

Назив налога:  Контрола безбедности високих столица за децу 

Број налога  334-00-288/2015-06 

Датум издавања  

Рок за  праћења поступања  

Предлагач налога: Сектор тржишне инспекције – Одељење за технички надзор 

Одговорно лице-
координатор 

Горан Аксентијевић 

Циљ и сврха издавања 
налога 

Акциони план 
Општа безбедност производа стављених и испоручених на тржиште и размена 
информација у вези са ризицима које производ представља по здравље и 
безбедност корисника 

Локација Подручне јединице Сектора тржишне инспекције 

Извршиоци Тржишни инспектори  

Стратешки и правни основ Стратешки основ: 
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(веза са програмом и 
пројектом и законски основ 
за поступање) 

- Споразум о стабилизацији и придруживању ЕУ 
- Национални програм за усвајање правних тековина ЕУ (NPAA ) 2013-2016 
- Стратегија тржишног надзора, („Службени гласник РС“, бр. 68/10) 
- Стратегија заштите потрошача за период 2013-2018 („Службени гласник РС“, бр. 
71/13)  
- Стратегија реформе државне управе у Републици Србији 
Законски основ: 
Закон о општој безбедности производа  („Сл.гласник  РС”, бр.41/2009); 
-Закон о трговини(„Сл.гласник  РС”, бр.53/2010); 
- Закон о заштити потрошача („Сл.гласник РС”, бр.73/2010); 
Програмска активност: Тржишна инспекција 

Индикатори  циља  Број извршених контрола, Списак испоручилаца који обављају промет 
индустријско-непрехрамбених производа, као и производи објављени на 
порталима NEPRO и  RAPEX . 

Извори верификације  Извештај подручних јединица СТИ о поступању по налогу  

Активности у извештајном периоду(број контрола, предузете мере) 

Број контрола 69 

Број донетих решења 7 

Број захтева 4 

Вредност привремене 
забране столица 

408.700,00 

 

 

 

IV 2. 17. Контрола промета батерија за рачунаре 

 

 

 
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Сектор тржишне инспекције 

МАТРИЦА ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛАМА ПО КООРДИНИРАНИМ НАЛОЗИМА СЕКТОРА ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

Период извештавања  oд  1. јануара – 31. децембра  2015. године 

ОДЕЉЕЊЕ:  Одељење за технички надзор 

Одсек/Група Одсек за контролу усаглашености и безбедности производа 

НАЧЕЛНИК: (одговорно 
лице) 

 Славиша Петковић 

Основни подаци о налогу: 

Назив налога:  Контрола промета батерија за рачунаре 

Број налога  334-00-1183/2015-06 

Датум издавања 18.09.2015.године 

Рок за  праћења поступања 30.09.2015.године 

Предлагач налога: Сектор тржишне инспекције – Одељење за технички надзор 

Одговорно лице-
координатор 

Горан Аксентијевић 

Циљ и сврха издавања 
налога 

 
Општа безбедност производа стављених и испоручених на тржиште 

Локација Подручне јединице Сектора тржишне инспекције 

Извршиоци Тржишни инспектори опредељени за безбедност и усаглашеност 

Стратешки и правни основ 
(веза са програмом и 
пројектом и законски основ 
за поступање) 

-Закон о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености  

(„Сл.гласник  РС”, бр.36/2009); 

-Закон о трговини(„Сл.гласник  РС”, бр.53/2010); 

- Закон о заштити потрошача („Сл.гласник РС”, бр.73/2010); 
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-Законо општемуправномпоступку (”Сл. лист СРЈ”, бр.33/97, 31/01 

”Сл.гласник РС” 30/2010); 

- Закон о тржишном надзору („Сл.гласник  РС”, бр.92/2011) 
- Закон о општој безбедности производа(„Сл.гласник  РС”, бр.41/2009) 
 

Индикатори  циља  Број извршених контрола, Списак испоручилаца који обављају промет 
индустријско-непрехрамбених производа 

Извори верификације  Извештај подручних јединица СТИ о поступању по налогу  

Активности у извештајном периоду(број контрола, предузете мере) 

Број контрола 3 

Број донетих решења 0 

Број захтева 0 

 

 

IV 2.18. Контрола промета мотора  Cummins  

 

 

 
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Сектор тржишне инспекције 

МАТРИЦА ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛАМА ПО КООРДИНИРАНИМ НАЛОЗИМА СЕКТОРА ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

Период извештавања  oд  1. јануара – 31. децембра  2015. године 

ОДЕЉЕЊЕ:  Одељење за технички надзор 

Одсек/Група Одсек за контролу усаглашености и безбедности производа 

НАЧЕЛНИК: (одговорно 
лице) 

 Славиша Петковић 

Основни подаци о налогу: 

Назив налога:  Контрола промета мотора  Cummins 

Број налога  334-00-1182/2015-06 

Датум издавања 18.09.2015.године 

Рок за  праћења поступања 30.09.2015.године 

Предлагач налога: Сектор тржишне инспекције – Одељење за технички надзор 

Одговорно лице-
координатор 

Горан Аксентијевић 

Циљ и сврха издавања 
налога 

 
Општа безбедност производа стављених и испоручених на тржиште  

Локација Подручне јединице Сектора тржишне инспекције 

Извршиоци Тржишни инспектори опредељени за безбедност и усаглашеност 

Стратешки и правни основ 
(веза са програмом и 
пројектом и законски основ 
за поступање) 

-Закон о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености  
(„Сл.гласник  РС”, бр.36/2009); 
-Закон о трговини(„Сл.гласник  РС”, бр.53/2010); 
- Закон о заштити потрошача („Сл.гласник РС”, бр.73/2010); 
-Законо општемуправномпоступку (”Сл. лист СРЈ”, бр.33/97, 31/01 ”Сл.гласник РС” 
30/2010); 
- Закон о тржишном надзору („Сл.гласник  РС”, бр.92/2011) 
- Закон о општој безбедности производа(„Сл.гласник  РС”, бр.41/2009) 
 

Индикатори  циља  Број извршених контрола, Списак испоручилаца који обављају промет 
индустријско-непрехрамбених производа 

Извори верификације  Извештај подручних јединица СТИ о поступању по налогу  

Активности у извештајном периоду(број контрола, предузете мере) 
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Број контрола 1 

Број донетих решења 0 

Број захтева 0 

 

 

 

IV 2. 19. Контрола промета кревета на спрат 

 

 

 
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Сектор тржишне инспекције 

МАТРИЦА ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛАМА ПО КООРДИНИРАНИМ НАЛОЗИМА СЕКТОРА ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

Период извештавања  oд  1. јануара – 31. децембра  2015. године 

ОДЕЉЕЊЕ:  Одељење за технички надзор 

Одсек/Група Одсек за контролу усаглашености и безбедности производа 

НАЧЕЛНИК: (одговорно 
лице) 

 Славиша Петковић 

Основни подаци о налогу: 

Назив налога:  Контрола промета кревета на спрет 

Број налога  334-00-1488/2015-06 

Датум издавања 25.11.2015.године 

Рок за  праћења поступања 31.12.2015. године 

Предлагач налога: Сектор тржишне инспекције – Одељење за технички надзор 

Одговорно лице-
координатор 

Горан Аксентијевић 

Циљ и сврха издавања 
налога 

 
Општа безбедност производа стављених и испоручених на тржиште 

Локација Подручне јединице Сектора тржишне инспекције 

Извршиоци Тржишни инспектори опредељени за безбедност и усаглашеност 

Стратешки и правни основ 
(веза са програмом и 
пројектом и законски основ 
за поступање) 

 -Закон о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености  
(„Сл.гласник  РС”, бр.36/2009); 
-Закон о трговини(„Сл.гласник  РС”, бр.53/2010); 
- Закон о заштити потрошача („Сл.гласник РС”, бр.73/2010); 
-Законо општемуправномпоступку (”Сл. лист СРЈ”, бр.33/97, 31/01 ”Сл.гласник РС” 
30/2010); 
- Закон о тржишном надзору („Сл.гласник  РС”, бр.92/2011) 
- Закон о општој безбедности производа(„Сл.гласник  РС”, бр.41/2009) 
 
 

Индикатори  циља  Број извршених контрола, Списак испоручилаца који обављају промет 
индустријско-непрехрамбених производа 

Извори верификације  Извештај подручних јединица СТИ о поступању по налогу  

Активности у извештајном периоду(број контрола, предузете мере) 

Број контрола 4 

Број донетих решења 2 

Број захтева 0 

Број комада  6 
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IV 2. 20. Контрола промета  дечјих кревета 

 
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Сектор тржишне инспекције 

МАТРИЦА ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛАМА ПО КООРДИНИРАНИМ НАЛОЗИМА СЕКТОРА ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

Период извештавања  oд  1. јануара – 31. децембра  2015. године 

ОДЕЉЕЊЕ:  Одељење за технички надзор 

Одсек/Група Одсек за контролу усаглашености и безбедности производа 

НАЧЕЛНИК: (одговорно 
лице) 

 Славиша Петковић 

Основни подаци о налогу: 

Назив налога:  Контрола промета дечјих кревета 

Број налога  334-00-1489/2015-06 

Датум издавања 25.11.2015.године 

Рок за  праћења поступања 31.12.2015. године 

Предлагач налога: Сектор тржишне инспекције – Одељење за технички надзор 

Одговорно лице-
координатор 

Горан Аксентијевић 

Циљ и сврха издавања 
налога 

 
Општа безбедност производа стављених и испоручених на тржиште 

Локација Подручне јединице Сектора тржишне инспекције 

Извршиоци Тржишни инспектори опредељени за безбедност и усаглашеност 

Стратешки и правни основ 
(веза са програмом и 
пројектом и законски основ 
за поступање) 

 -Закон о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености  
(„Сл.гласник  РС”, бр.36/2009); 
-Закон о трговини(„Сл.гласник  РС”, бр.53/2010); 
- Закон о заштити потрошача („Сл.гласник РС”, бр.73/2010); 
-Законо општемуправномпоступку (”Сл. лист СРЈ”, бр.33/97, 31/01 ”Сл.гласник РС” 
30/2010); 
- Закон о тржишном надзору („Сл.гласник  РС”, бр.92/2011) 
- Закон о општој безбедности производа(„Сл.гласник  РС”, бр.41/2009) 
 
 

Индикатори  циља  Број извршених контрола, Списак испоручилаца који обављају промет 
индустријско-непрехрамбених производа 

Извори верификације  Извештај подручних јединица СТИ о поступању по налогу  

Активности у извештајном периоду(број контрола, предузете мере) 

Број контрола 1 

Број донетих решења 1 

Број захтева 0 

Број комада  32 

 

 

 

IV 2.21.  Контрола промета прибора за прву помоћ у малопродајним објектима 

 

 

 
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Сектор тржишне инспекције 

МАТРИЦА ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛАМА ПО КООРДИНИРАНИМ НАЛОЗИМА СЕКТОРА ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 
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Период извештавања  oд  1. јануара – 31. децембра  2015. године 

ОДЕЉЕЊЕ:  Одељење за технички надзор 

Одсек/Група Одсек за контролу усаглашености и безбедности производа 

НАЧЕЛНИК: (одговорно 
лице) 

 Славиша Петковић 

Основни подаци о налогу: 

Назив налога:  Контрола промета прибора за прву помоћ у малопродајним објектима  

Број налога  334-00-1528/2015-06 

Датум издавања 03.12.2015.године 

Рок за  праћења поступања До 31.12.2015.године 

Предлагач налога: Сектор тржишне инспекције – Одељење за технички надзор 

Одговорно лице-
координатор 

Горан Аксентијевић 

Циљ и сврха издавања 
налога Усаглашеност производа стављених и испоручених на тржиште 

Локација Подручне јединице Сектора тржишне инспекције 

Извршиоци Тржишни инспектори опредељени за безбедност и усаглашеност 

Стратешки и правни основ 
(веза са програмом и 
пројектом и законски основ 
за поступање) 

-Закон о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености  
(„Сл.гласник  РС”, бр.36/2009); 
-Закон о трговини(„Сл.гласник  РС”, бр.53/2010); 
- Закон о заштити потрошача („Сл.гласник РС”, бр.73/2010); 
-Законо општемуправномпоступку (”Сл. лист СРЈ”, бр.33/97, 31/01 ”Сл.гласник РС” 
30/2010); 
- Закон о тржишном надзору („Сл.гласник  РС”, бр.92/2011) 

Индикатори  циља  Списак испоручиоца који обављају промет индустријско-непрехрамбених 
производа 

Извори верификације  Извештај подручних јединица СТИ о поступању по налогу  

Активности у извештајном периоду(број контрола, предузете мере) 

Број контрола 332 обилазака заједно са инспекцијом Министарства здравља, 
8 самосталних контрола 

Број донетих решења 4 

Број пријава за привредни 
преступ 

1 

Ван промета стављено робе 
(ком) 

19 комплета за прву помоћ 

 

 

 

IV 2. 22. Контрола примене Закона о општој безбедности индустријско   

              непрехрамбених производа 

 
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Сектор тржишне инспекције 

МАТРИЦА ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛАМА ПО КООРДИНИРАНИМ НАЛОЗИМА СЕКТОРА ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

Период извештавања  oд  1. јануара – 31. децембра 2015. године 

ОДЕЉЕЊЕ/Орг. јединица ЗА БРЗУ РАЗМЕНУ ИНФОРМАЦИЈА 

Одсек/Група   

НАЧЕЛНИК: (одговорно 
лице) 

  

Основни подаци о налогу: 

Назив налога:  Општа безбедност производа - размена информација 
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Број налога   

Датум издавања   

Рок за  праћења поступања од 01.01. до 31.12.2015. године 

Предлагач налога:   

Одговорно лице Мирјана Станчић 

Циљ и сврха издавања 
налога 

Општа безбедност производа стављених и испоручених на тржиште и размена 
информација у вези са ризицима које производ представља по здравље и 
безбедност корисника 

Локација Република Србија 

Извршиоци Тржишни инспектори опредељени за безбедност 

тратешки и правни основ 
(веза са програмом и 
пројектом и законски основ 
за поступање) 

- Закон о општој безбедности производа  („Сл.гласник  РС”, бр.41/2009); 
-Закон о трговини(„Сл.гласник  РС”, бр.53/2010); 
- Закон о заштити потрошача („Сл.гласник РС”, бр.73/2010); 
- Закон о општем управном поступку (”Сл. лист СРЈ”, бр.33/97, 31/01 ”Сл.гласник 
РС” 30/2010); 
-поред мера због повреда Закона о безбедности производа  („Сл.гласник  РС”, 
бр.41/2009), инспектори  предузимају  мере и по другим законима из надлежности 
тржишне инспекције. 
- Закон о тржишном надзору („Сл.гласник  РС”, бр.92/2011) 

Индикатори  циља  Списак испоручилаца који обављају промет индустријско-непрехрамбених 
производа, као и производи објављени на порталима NEPRO и  RAPEX . 

Извори верификације Средстава јавног информисања 
Информације добијене током надзора тржишних инспектора 

Активности у извештајном периоду(број контрола, предузете мере) 

Број контрола 171 

Број донетих решења 28 

Број обавештења о 
небезбедним производима 

27 

Број захтева 
11 

Вредност робе стављене 
ван промета(РСД) 

1.294.863 
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IV 3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОБУКУ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

IV 3.1.  Одељење/ за обуку и извештавање/ Група за обуку  је у периоду од јануара до  децембра  

месеца 2015. године спровела  следеће планиране активности:  

 

1. сачинила је предлог плана рада одељења/ група за 2015. годину   и предложило 

динамику реализације тог плана, 

 

2. активно учествовала и спровела евалуацију  седамдесет  ( 70) обука /радионица за 

тржишне инспекторе кроз  четири (4) блока радионица и то : 

 

- једног  блока   дводневних   обука /радионица на тему примена   Правилника о  

безбедности машина, Правилника о  електромагнетској комаптибилности  и  

Правилника о електричној опреми  намењеној  за употребу у оквиру  одређених  

граница напона. У оквиру обог блока обука/радионица , по два тржишна 

инспектора - обучена тренера за сваку тематску област ( укупно 6 обучених 

тренера ) уз подршку Групе за обуку , одржали  су у Београду укупно три (3) 

дводневне  обуке/радионице за тржишне инспекторе  за   једну  (1)  групу  од  

десет  (10) тржишних инспектора из одељења за технички надзор, одељења 

Београд и одељења Ваљево који нису присуствовали  обукама у оквиру Пројекта , 

а који непосредно врше тржишни надзор. 

 

- један блок  једнодневних  обука/радионица  ради   имплементације  компоненти 

Твининг пројекта ИПА 2011- Спровођење  права  интелектуалне својине  на 

унапређењу софтвера INES+ , а који , је  у складу са нашим потребама,  интегрисан 

са софтвером  ѕа управаљање информацијама  у области  тржишног надзора ( 

МИМИС)., у оквиру кога су обучени тренери  за коришћење система МИМИС, 

одржали две (2) једнодневне  обуке/радионице  за коришћење МИМИС-а У 

Београду,  којима је  присуствовало   25 ( двадесте пет)  одређених тржишних 

инспектора  из  Одељења у седишту Сектора( Одељења за технички надор и 

Одељења за  општи надзор) уз подршку представника   изабране компаније за 

израду софтвера и  обучених администратора  за МИМИС. 

 

 

- два  блока  једнодневних  обука /радионица тржишним инспекторима за 

коришћење система  МИМИС .  У оквиру ових активности, четрнаест ( 14)  

тржишних инспектора- обучених тренера  за коришћење система МИМИС  уз 

подршку Групе за обуку,   сукцесивно је одржало  укупно  шездесетпет ( 65)  

једнодневних  обука/радионица , којима је присуствовало укупно 409 тржишних 

инспектора из свих организационих јединица Сектора, и то :  

               -у  првом блоку  (у периоду од 23.-30. 09.2015. године  ) деветнаест ( 19) 

једнодневних  обука/радионица  за 100  одређених  тржишних  инспектора  који врше 

контроле у области усаглашености и безбедности производа и контроле деривата. Ове 

обуке /радионице , имале су за циљ, да припреме ове инспектора за рад  на новом 

софтверу и оспособе их да  са уносом података ( паралелно са уносом и у постојећи ) 

отпочну  са 1.10.2015. године. 
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               -у другом блоку (у периоду од 08.-25. 12. 2015. године)  четрдесетшест (46) 

једнодневних  обука/радионица  којима је присуствовало   309  тржишних инспектора,  

и које су  имале  за циљ, да  упознају, припреме  и оспособе   тржишне  инспектора  у 

свим организационим једниницама Сектора, за рад  на новом софтверу,  како би се од 

01.01.2016. године  отпочело са његовим коришћењем. 

 

 

 

3.  учествовала у спровођењу  провере  знања тржишних инспектора ,стечених на  

дводневним обукама/радионицама ,   на тај начин што  је пружало подршку обученим 

тренерима  да сачине материјале за проверу  и по извршеној  провери  сачинило 

Информацију о ефектима  провере знања . 

 

4. сачинила  предлог Процедуре  која прописује  начин рада тржишне инспекције на 

пословима контроле  примене  Правилника  о ближим условима  за држање опасне 

хемикалије  у продајном  простору  и начину  обележавања тог простора („Службени 

гласник РС“, број 31/11 и 16/12), донетог на основу  члана 33. став 2.  Закона о 

хемикалијама  („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10  ,  93/11 и 25/15), 

 

5. сачинила   предлог Процедуре  која прописује  начин рада тржишне инспекције на 

пословима контроле  примене  Правилника  о ближим условима  за држање опасне 

хемикалије  у продајном  простору  и начину  обележавања тог простора („Службени 

гласник РС“, број 31/11 и 16/12), донетог на основу  члана 33. став 2.  Закона о 

хемикалијама  („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10  ,  93/11 и 25/15), а који се 

примењује и на биоцидне производе , у складу са одредбама Закона о биоцидним 

производима („Сл.гласник РС“ број број 36/09, 88/10, 92/11  и 25/15). 

 

6. сачинила   предлоге   

 

       -  6.1. Посебног програма стручног усавршавања  тржишних инспектора у 2016. 

години у складу са  Смерницама  за припрему програма  посебног  стручног усавршавања 

Службе за управљање кадровима и Уредбе и  стручном  усавршавању државних 

службеника  („Сл. гласник РС „ број 25/2015, а која је ступила на снагу 21.матра 2015. 

године ). 

 
- 6.2. докумената –презентација  материјала од значаја за рад тржишних инспектора( 

„Закон о инспекцијском надзору“ и  „Правилник о евиденцији промета „).  

 

- 6.3. мишљења на достављене предлоге Уредби од стране других органа. 

 

7. учествовала у раду радне групе за израду Правилника о  кугличним 

лежајевима. 

 

8. учествовала  у конституисању и  одржавању Првог састанка   Заједничког тела 

образованог  Споразумом потписаним од стране министара у чијим министарствима се 

налазе инспекцијске службе  одређене  чланом 86.  Закона о хемикалијама („Сл.гласник 

РС“ бр. 36/2009,88/2010,92/2011,93/2012 и 25/2015)   за инспекцијски надзор над 

применом Закона о хемикалијама, ради: планирања, праћења, усклађивања и 
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предузимања заједничких мера  и активности  за спровођење закона, међусобне сарадње, 

укључујући инспекцијски надзор  и обуку  надлежних инспекција  у складу са законом.    
 

9. учествовала у изради   предлоге  докумената  потребних тржишним инспектрима 

за примену  новодонетог Закона о инспекцијском надзору ( акта која доноси испектор у 

складу са  чл.33. Закона о инспекцијском надзору, а односе се на посебна поступак  према 

нерегистрованом субјекту). 

 

10.       сачинила и свим тренерима за МИМИС  доставила   једнобразне  потребне материјале 

( листу присутности , евалуацију, план обуке и др) , ради  евалуације обуке. 

 

11.  сачинила  извештаје о  евалуацији обука на тему : 

 

                    - примена   Правилника о  безбедности машина, Правилника о  електромагнетској 

компатибилности  и  Правилника о електричној опреми  намењеној  за употребу у оквиру  

одређених  граница напона , 

         - обука  тржишних инспектора за коришћење система МИМИС  

 

 

12. учествовала у реализације екстерних  обука/радионица  , а које су  се 

спроводиле у  организацији дргих органа и организација  . 

 

 

IV 3.2. Активности Групе за извештавање 

 

Група за извештавање  је у периоду од 1.1. до 31.12.2015. године: 

 

- обједињавала извештаје одељења и сачињавала ивештаје Сектора тржишне инспекције за 

извештајне периоде у складу са Процедуром о извештавању (месечне, квартални, 

полугодишњи, деветомесечни и годишњи), као и извештаје по другим критеријумима у 

складу са потребама Министарства,  

- вршила анализе  сачињених извештаја ради објављивања  на сајту министарства, и 

сачињавала прилоге, предлоге корекција и допуна Информатора  који се налази на сајту 

министарства, 

-  пратила пословно администрирање корисничких компоненти наведеног софтвера за       

-  унапређење евиденције рада тржишних инспектора,  

-  сачинила евиденцију о извршеним обукама, (прилог „Преглед обука“), 

-     подржавала рад  Кол центра за пријаву несавесног рада тржишних инспектора,   

      Сачињавала пријаве по сваком позиву, уносила исте у евиденцију података Достаљала     

      пријаве надлежној служби за процесуирање, сачињавала извештаје о раду Кол центра. 

 

 

 

 

Дванаестомесечни извештај за  2015. годину 

ИЗВЕШТАЈ О ЕВИДЕНТИРАНИМ ПОЗИВИМА "кол центру за пријавe несавесног рада тржишних инспектора" у периоду 
од 01.01.-31.12.2015. године 

../../../../SEKTOR18012016/Obuke%20STI%20u%202015..xls
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Врста позива 
Број 

позива 

% учешће у 
укупном броју 

позива 

Пријаве за несавестан рад тржишних инспектора 3 0 

Позиви по питањима из надлежности других органа (странке упућене на надлежни 
орган) 96 5 
Упити за примену прописа из надлежности тржишне инспекције 0 0 

Притужбе на незаконити рад привредних субјеката, из надлежности тржишне 
инспекције 79 4 

Притужбе од стране потрошача да трговци нису хтели да им замене купљени производ 
у складу са Законом о заштите потрошача, странке усмерени на кол центар за заштиту 
потрошача 62 3 
Позив без остављене поруке и контакта 1652 87 

 УКУПНО: 1891 100 

* Укупан број позива у извештајном периоду 1888, од којих се ни један не односи на пријаву несавесног рада 
тржишних инспектора 

Структура позива по питању пријава за несавестан рад тржишних инспектора 
Број 

позива 

% учешће у 
укупном броју 

позива 

Мито и корупција 0 0 

Притужбе по обавештењима о извршеним контролама и предузетим мерама по 
пријавама грађана 0 0 

Указивање на неповерење у рад тржишних инспектора у подручним јединицама ван 
седишта СТИ 2 67 

Допуне већ поднетих пријава-подносилац пријаве се интересује за исход поднете 
пријаве 1 33 

УКУПНО: 3 100 

 

 

 

 

IV 3.3. Поднете жалбе на решења у извештајном периоду 

 

             У извештајном периоду на донета управна акта изјављено је 76 жалби. Од наведеног 

броја , 20 жалби је одбијено од стране другостепеног органа, 14 првостепених решења је 

поништено, а поступање по осталим жалбама је у току. 

 

 

 

IV 3.4. Пресуде правосудних органа у извештајном периоду 

 

У извештајном периоду, подручним јединицама сектора тржишне инспекције је, по 

поднетим пријавама и захтевима правосудним органима, од истих достављено 3.341 пресуде.  

 

 

IV 3.5. Непланиране контроле 

 

             

Број контрола 
Број пријава за привредни 

преступ 
Број захтева Број донетих решења 
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367 1 124 128 

 

 

I. 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УКУПНОМ БРОЈУ ДОСТАВЉЕНИХ ПРЕДМЕТА НА 

КОНТРОЛУ АЖУРНОСТИ, КОНТРОЛУ ПРИМЕНЕ ПРОЦЕДУРА И ПОСТУПАЊА У 

СУДСКИМ ПОСТУПЦИМА ПО ОДЕЉЕЊИМА/ИНСПЕКТОРИМА ЗА 2015. Г. 

У периоду од 01.01. до 31.12.2015. године у Одељење за контролу ажурности, контролу 

примене процедура и поступања у судским поступцима достављено је, на контролу ажурности, 

контролу примене процедура и поступања у судским поступцима, укупно:4817 предмета, од тога 

поднето укупно:4776 захтева за покретање прекршајног поступка и 41 пријава за привредне 

преступе, од којих је одбачено 134 захтева за покретање прекршајног поступка док одбачених 

пријава за привредни преступ има укупно 3.   

Преглед одељења ТИ која су у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2015. године, достављала на контролу 

предмете-захтеве или пријаве и број тих предмета: 

                    

 УРЕДНИХ СА 

ИСПРАВКАМА 

ОДБАЧЕНИХ 

ОДЕЉЕЊЕ / Бр. До- 

стављених предмета 

Захтева Пријава Захтева Пријава Захтева Пријава 

1. Врање /               403                

 

335 - 68 - - - 

2. Лесковац/          418 

 

313  95 - 10 - 

3. Зрењанин/         184 

 

175 1 7 - 1 - 

4. Кикинда/           122 

 

118 2 2 - - - 

5. С.Митровица/   150 

 

134 1 15 - - - 

6. Панчево/            197   

 

143 2 41 - 10 1 

7. Пожаревац/         46  

 

28 - 17 - 1 - 

8. Бор/                     307    

 

245 - 60 - 2 - 

9. Јагодина/             76  

 

55 - 20 - 1 - 

10. Зајечар/            370 

 

302 - 59 - 9 - 

11. Чачак/              173    

 

79 2 88 2 2 - 

12. Ужице/              231              

 

110 4 105 4 8 - 

13. Сомбор/            249  

               

216  32  1 - 

14. Ваљево/            182 118 1 62  1 - 

../../../../Downloads/GODISNJI%20IZVESTAJ%20IV%20ODELJENJE%202015.doc
../../../../Downloads/GODISNJI%20IZVESTAJ%20IV%20ODELJENJE%202015.doc
../../../../Downloads/GODISNJI%20IZVESTAJ%20IV%20ODELJENJE%202015.doc
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15. Крушевац/        95 

 

72 - 22 - 1 - 

16. Краљево/         177 

 

127 - 50 - - - 

17. Крагујевац/     287   

 

281 4 2 - - - 

18. Шабац              184 

 

165 3 12 4 - - 

19. Нови Сад/        560  

 

536 4 - - 20 - 

20. Суботица/        129      

 

126 - - - 3 - 

21. Прокупље/        60 

 

31 - 7 - 22 - 

22. Ниш/                 217 

 

110 4 59 - 42 2 

 

  

 

 

УКУПНО       

достављено IV  

Одељењу          /  4817 

3819 28 823 10 134  

 

3 

 

У К У П Н О/     4817 

                              

3819 28 823 10 134 3 

 
 

1. УКУПНО ДОСТАВЉЕНО НА КОНТРОЛУ АЖУРНОСТИ ЗБИРНО 

 

УКУПНО 

ОБРАЂЕНИХ 

ПРЕДМЕТА 

УКУПНО ЗАХТЕВА  УКУПНО ПРИЈАВА 

ЗА П.ПРЕСТУПЕ 

УКУПНО ПРИЈАВА ЗА 

К. ДЕЛА 

4817 4776 41 - 

 
1.1. ЗАХТЕВИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ 

УКУПАН  

БРОЈ ЗАХТЕВА 

ЗА ПРЕКРШАЈЕ 

 

УРЕДНИ 

ЗАХТЕВИ 

ЗАХТЕВИ  

СА ИСПРАВКАМА 

ОДБАЧЕНИ ЗАХТЕВИ 

4776 3819 823 134 
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1.2. ПРИЈАВЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ ПРЕСТУПЕ 

 

УКУПАН  

БРОЈ ПРИЈАВА 

ЗА 

П.ПРЕСТУПЕ 

 

УРЕДНЕ 

ПРИЈАВЕ 

 ПРИЈАВЕ СА 

ИСПРАВКА 

ОДБАЧЕНЕ ПРИЈАВЕ 

41 28 10 3 

 
         КОНТРОЛА ПРИМЕНЕ ЗАКОНА ОД СТРАНЕ  IV. ОДЕЉЕЊА 

 

НАЗИВ ЗАКОНА 

 

ЗАХТЕВИ ЗА 

ПРЕКРШАЈ 

 

ПРИЈАВЕ ЗА 

П.ПРЕСТУП 

 

УКУПНО 

 

1. Закон о  трговини 3024 - 3024 

2. Закон о привредним 

друштвима 

69 4 73 

3. Закон о заш. 

Потрошача 

 

719 - 719 

4. Закон о оглашавању 55 7 62 

5. Закон о дувану 

 

37 - 37 

6. Закон о енергетици - 6 6 

7. Закон о пос. 

овлашћ.инт.св. 

- - - 

8. Закон о тех. 

захтевима... 

374 - 374 

9.Закон о општој безбедн. 5 - 5 

10. Закон о кон. п.од 

др.метала 

- - - 

11.Закон о електронској 

трговини 

1 - 1 

12. Закон о спр. прања 

новца 

9 - 9 

13. .  Уредбе о цени 

топлотне енергије за 

топлане 

- - - 

14. Уредба  о обавезној 

производњи и промету 

хлеба од брашна Т-500 

(''Сл. гласник РС'', бр. 

94/2012) 

159 - 159 

15. Закон о заштити 

становништва од 

изложености дуванском 

диму   

43 - 43 
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16. Закон о хемикалијама - - - 

17. Уредба о обележавању 

(маркирању) деривата 

нафте (Службени гласник 

РС“ бр, 46/13) 

1 21 22 

18. Закона о жиговима  ( 

„Сл. гласник РС“, бр. 

104/09 и 10/2013) 

 

- 1 1 

19.  Закон о 

инспекцијском надзору 

(„Службени гласник 

РС“, бр. 36/2015) 
 

252 - 252 

20. Закон о посредовању у 

промету и закупу 

непокретности 

(„Службени гласник РС“, 

број 95/13) 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

9 

21.Закон о аутордским и 

сродним 

правима(„СЛ.гласник 

РС“, бр.104/2009,99/2011 и 

119/2012) 

 

19 

2 

 

 

21 

 

У К У П Н О 

 

4776 

 

41 

 

4817 

 

II. 

ПРИЈАВЕ- ПОДНЕСЦИ У ВЕЗИ РАДА И ПОСТУПАЊА  ТРЖИШНИХ ИНСПЕКТОРА У 

ИЗВРШЕНИМ КОНТРОЛАМА ОД 01.01. ДО 31.12.2015. ГОДИНЕ  

 

У седиште Одељења за контролу ажурности, контролу примене процедура поступања у 

судским поступцима у извештајном периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године примљено је 

укупно 49 предмета од тога: 40 пријава и притужби грађана на наводне неправилности у раду 

тржишних инспектора из Одељења Сектора тржишне инспекције Министарства трговине, 

туризма и телекомуникација, а од којих је 7 анонимних пријава на наводне неправилности у 

раду тржишних инспектора, 4 пријаве поднете путем CALL CENTRA тржишне инспекције, 1 

захтев по замолници Заштитника грађана, и 5 предмета-покретање дисциплинских поступака 

против тржишних инспектора: Горана Ђурића, Милорада Нађалина, Зорице Раичевић, Јелице 

чачић Божовић и Александра Милојевића.  
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У седишту Одељења за контролу ажурности, контролу примене процедура и поступања у 

судским поступцима у 2015.години, у сарадњи са млађим саветником Наташом Нововић- 

Пршић, обрађено је укупно 49 предмета и сачињено: 28 службених белешки,15 одговора 

подносиоцима пријава, 2 одговора Заштитнику грађана, 1 Извештај достављен Заштитнику 

грађана, 1 Одоговор Скупштини Општине Босилеград, 4 Дописа Управи за заједничке послове 

републичких органа, 2 Позива упућена адвокату за усмену расправу ради саслушања  у 

дисциплинском поступку против ТИ Зорице Раичевић, 1 Записник са усмене расправе ради 

саслушања  у дисциплинском поступку против ТИ Зорице Раичевић, 1 Записник о већању 

дисциплинске комисије, 2 Изјашњења у вези жалбе државног службеника Зорице Раичевић из 

Одељења тржишне инспекције у Крагујевцу на Решења дисциплинске комисије Жалбеној 

комисији Владе РС, 3 Дописа Жалбеној комисији Владе РС, 1 Решење о изрицању дисциплинске 

казне ТИ Зорици Раичевић, 1 Решење, 1 Закључак, 1 Позив за усмену расправу у дисциплинском 

поступку ради саслушања ТИ Милорада Нађалина, 2 Записника о усменој расправи 

дисциплинске комисије ради саслушања ТИ Милорада Нађалина, 1 Записник о већању 

дисциплинске комисије у дисциплинском поступку ради саслушања ТИ Милорада Нађалина, 1 

Закључак о обустављању дисциплинског поступка против ТИ Милорада Нађалина, 3 Позива за 

усмену расправу у дисциплинском поступку ради саслушања ТИ Горана Ђурића и сведока, 1 

Закључак о покретању дисциплинског поступка ради саслушања ТИ Горана Ђурића, 1 Записник 

о усменој расправи дисциплинске комисије, 1 Записник о већању дисциплинске комисије и 1 

Решење о изрицању дисциплинске казне ТИ Горану Ђурићу, 2 Обавештења секретаријату 

Министарства о изреченим казнама против ТИ Горана Ђурића и Милорада Нађалина, 1 

инфорамција о резултатима инспекцијских контрола подручних одељења СТИ, 1 мишљење по 

замолници Квалитета Ниш, 1 мишљење на Нацрт Закона о посебним овлашћењима ради 

ефикасне заштите интелектуалне својине, 1 предлог одговора и 1 одговор Републичкој 

дирекцији за робне резерве и 1 извештај Агенцији за борбу против корупције о поклонима 

функционера за 2014. годину. 

Такође је у вези дисциплинских поступка покренутих  против ТИ  као и иницијатива за 

покретање дисциплинских поступака обављено више неопходних консултација ради давања 

правних савета и то са Начелником Одељења ТИ у Крагујевцу Стошић Александром, Шефом 

Одсека Фимић Славишом, Начелником Одељења у Бору Брзуловић Јовицом и Начелником 

Одељења у Зрењанину Ракић Јасминком, као и више телефонских разговора са ТИ Зорицом 

Раичевић, и пуномоћником адвокатом именоване.  

У сарадњи са млађим саветником Наташом Нововић- Пршић организовао сам и 

контролисао адекватно коришћење радног времена у Одељењу, евидентирање и кретање 

предмета, сачињавање одговарајућих табеларних приказа за друге стручне службе 

Министарства, наменско коришћење дозвољеног месечног износа претплатне карте- надокнаде 

за долазак и одлазак са рада и достављање месечних извештаја о присутности на раду тржишних 

инспектора Одељења и обављао добру пословну сарадњу са службама других државних органа у 

сврху обављања задатих задатака и радних циљева и др, дневно пратио рад и вршио оцењивање 

запослених у Одељењу у складу са Уредбом о оцењивању државних службеника за четири 

квартала 2015. године. 

Остварен је увид у 4776 захтева за покретање прекршајног поступка и 41 пријаву за 

привредне преступе из надлежности Сектора тржишне инспекције. 

Начелник, као и сви државни службеници из овог Одељења су свакодневно пружали 

стручну помоћ тржишним инспекторима у подручним организационим јединицама и 

начелницима у вези примене закона из надлежности Сектора тржишне инспекције, поступања по 

појединачним  налозима из Сектора, пријавама потрошача и пријавама трговаца и грађана. 
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