
План рада тржишне инспекције за 2015. годину

Р. 
Бр.

ГРУПА 
ПРОИЗВОДА

ПРИМЕЊЕН ПРОПИС (технички 
пропис: технички захтеви  и/или 
захтеви за безбедност 
непрехрамбених производа)

СУБЈЕКТИ 
НАДЗОРА

НАДЛЕЖ
НА 
ИНСПЕК
ЦИЈА

ВРСТА 
НАДЗОРА НАЧИН КОНТРОЛЕ ПЕРИОД 

КОНТРОЛЕ

1
Kонтрола 
усаглашености 
бетонског челика 

Закон о техничким захтевима за 
производе и оцењивању усаглашености 
("Сл. гласник РС", број 
36/2009);2.Закон о тржишном надзору 
(''Сл. гласник РС'', бр. 92/11)   Уредба о 
техничким и другим захтевима за челик 
за армирање бетона (''Сл. гласник РС'', 
бр. 35/15)

1.Увозници 
2.Произвођачи    
3..Дистрибутери у 
трговини на велико                    
                4. 
Дистрибутери у 
трговини на мало

Тржишна Проактиван

1.Административна 
(документациона 
провера)                          
2. Визуелна провера      3. 
Узорковање

Мај - 
Децембар

2
Контрола 
усаглашености 
шавних цеви

Закон о техничким захтевима за 
производе и оцењивању усаглашености 
("Сл. гласник РС", број 
36/2009);2.Закон о тржишном надзору 
(''Сл. гласник РС'', бр. 92/11), 
Правилник о техничким и другим 
захтевима за хладнообликоване 
заварене шупље профиле за челичне 
конструкције (''Сл.гласник РС'', број  
49/2011)

1.Увозници 
2.Произвођачи    
3..Дистрибутери у 
трговини на велико                    
                4. 
Дистрибутери у 
трговини на мало

Тржишна Проактиван

1.Административна 
(документациона 
провера)                          
2. Визуелна провера      3. 
Узорковање

Фебруар-
Децембар

                                                                                      План тржишног надзора-одељење за технички надзор

ГР
А

Ђ
ЕВ

И
Н

С
К

И
 П

РО
И

ЗВ
О

Д
И



3
Контрола 
усаглашености 
термоизолације

Закон о техничким захтевима за 
производе и оцењивању усаглашености 
("Сл. гласник РС", број 36/2009); Закон 
о тржишном надзору (''Сл. гласник РС'', 
бр. 92/11); Правилник  о техничким и 
другим захтевима за термоизолационе 
материјале (''Сл. лист СЦГ'', бр. 
54/2005)  и одговарајући  
стандарди.SRPS U.M9.015:1998   SRPS 
ISO 8144-1:1998              SRPS 
G.C7.202:1990      SRPS U.J5.600:1998

1. Произвођачи             
  2. Увозници         
3..Дистрибутери у 
трговини на велико                                    
                                4. 
Дистрибутери у 
трговини на мало       

Тржишна Проактиван

1.Административна  
(документациона 
провера)                              
 2. Визуелна провера              

март - 
децембар
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Kонтрола 
усаглашености 
личне заштитне 
опреме - рукавице

Закон о техничким захтевима за 
производе и оцењивању усаглашености 
("Сл. гласник РС", број 
36/2009);Правилник о личној заштитној 
опреми("Сл. гласник РС", број 
100/2011) и други одговарајући  
стандарди, Уредба о начину 
спровођења оцењивања усаглашености, 
садржају исправе о усаглашености, као 
и облику, изгледу и садржају знака 
усаглашености (''Сл. гласник РС'', бр. 
98/09),       SRPS EN 420:2010               
SRPS EN 388:2010            SRPS EN 374-
1:2007           SRPS EN 374-2:2007               
    SRPS EN 374-3:2007            SRPS EN 
381-7:2008           SRPS EN 407:2007              
       SRPS EN 421:2011          SRPS EN 
511:2009             SRPS EN 659:2010                
       SRPS EN 1082-1: 2010

1.увозници 
2.Произвођачи    
3..Дистрибутери у 
трговини на велико                    
                4. 
Дистрибутери у 
трговини на мало

Тржишна Проактиван

1.Административна 
(документациона 
провера)                            
2. Визуелна провера

Јануар-
децембар 
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Kонтрола 
усаглашености 
електричне опреме 
(фен, машиница за 
шишање, машиница 
за бријање,  
вентилатор, 
непреносиве 
светиљке за општу 
употребу, преносиве 
светиљке за општу 
употребу, преносиве 
светиљке за децу, 
светиљке за 
акваријуме, аудио, 
видео и слични 
електронски 
апарати, уређаји и 
опрема 
информационе 
технологије, 
каблови)

Закон о техничким захтевима за 
производе и оцењивању усаглашености 
("Сл. гласник РС", број 36/2009); Закон 
о тржишном надзору (''Сл. гласник РС'', 
бр. 92/11); Правилник  о електричној 
опреми намењеној за употребу у оквиру 
одређених граница напона (''Сл.  
гласник РС'', бр. 13/2010)  и 
одговарајући  стандарди SRPS EN 
60335-1:2012         SRPS EN 60335-2-
3:2008   SRPS EN 60335-2-8:2009   
SRPS EN 60335-2-30:2011          SRPS 
EN 60335-2-80:2010 SRPS EN 60335-2-
23:2009 SRPS EN 60335-2-9:2008  SRPS 
EN 60335-2-13:2011   SRPS EN 60335-2-
78:2008 SRPS EN 60598-1:2010          
SRPS EN 60598-2-1:2010      SRPS EN 
60598-2-4:2010       SRPS EN 60598-2-
10:2010    SRPS EN 60598-2-11:2010 
SRPS EN 60598.2.20:2010  SRPS EN 
60065:2009       SRPS EN 60950-1:2010   
SRPS EN 50525              SRPS EN 
60228:2009        SRPS EN 50396:2010     
SRPS EN 60811-201:2012 SRPS EN 
60811-202:2012   SRPS EN 60811-
203:2012   SRPS EN 60811-501:2012   
SRPS EN 60811-401:2012   SRPS EN 
60332-1-2:2009     

1. Произвођачи             
  2. Увозници         
3..Дистрибутери у 
трговини на велико                                    
                                4. 
Дистрибутери у 
трговини на мало       

Тржишна Проактиван

1.Административна  
(документациона 
провера)                                
   2. Визуелна провера              
       3.Узимање узорака 
ради лабораторијског 
испитивања

Јун -Децембар

6

Контрола 
усаглашености 
грејалица за 
просторије

Закон о техничким захтевима за 
производе и оцењивању усаглашености 
("Сл. гласник РС", број 36/2009); Закон 
о тржишном надзору (''Сл. гласник РС'', 
бр. 92/11); Правилник  о електричној 
опреми намењеној за употребу у оквиру 
одређених граница напона (''Сл.  
гласник РС'', бр. 13/2010)  и 
одговарајући  стандарди SRPS EN 
60335-1:2012   SRPS EN 60335-2-2011 
део 2-30- Посебни захтеви за грејалице

1. Произвођачи             
  2. Увозници         
3..Дистрибутери у 
трговини на велико                                    
                                4. 
Дистрибутери у 
трговини на мало       

Тржишна Проактиван

1.Административна  
(документациона 
провера)                                
   2. Визуелна провера              

Март - 
Децембар
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7
Контрола 
усаглашености 
електричних пегли

Закон о техничким захтевима за 
производе и оцењивању усаглашености 
("Сл. гласник РС", број 36/2009); Закон 
о тржишном надзору (''Сл. гласник РС'', 
бр. 92/11); Правилник  о електричној 
опреми намењеној за употребу у оквиру 
одређених граница напона (''Сл.  
гласник РС'', бр. 13/2010)  и 
одговарајући  стандарди SRPS EN 
60335-1:2012   SRPS EN 60335-2-3:2008 
Посебни захтеви за ел.пегле 

1. Произвођачи             
  2. Увозници         
3..Дистрибутери у 
трговини на велико                                    
                                4. 
Дистрибутери у 
трговини на мало       

Тржишна Проактиван

1.Административна  
(документациона 
провера)                                
   2. Визуелна провера              

Октобар - 
Децембар

8

Контрола 
усаглашености 
термоакумулационих 
 пећи

Закон о техничким захтевима за 
производе и оцењивању усаглашености 
("Сл. гласник РС", број 36/2009); Закон 
о тржишном надзору (''Сл. гласник РС'', 
бр. 92/11); Правилник  о електричној 
опреми намењеној за употребу у оквиру 
одређених граница напона (''Сл.  
гласник РС'', бр. 13/2010)  и 
одговарајући  стандарди SRPS EN 
60335-1:2012    SRPS EN 60335-2:2008

1. Произвођачи             
  2. Увозници         
3..Дистрибутери у 
трговини на велико                                    
                                4. 
Дистрибутери у 
трговини на мало       

Тржишна Проактиван

1.Административна  
(документациона 
провера)                                
   2. Визуелна провера              

Октобар - 
Децембар

9
Контрола 
усаглашености 
светлећих низова

Закон о техничким захтевима за 
производе и оцењивању усаглашености 
("Сл. гласник РС", број 36/2009); Закон 
о тржишном надзору (''Сл. гласник РС'', 
бр. 92/11); Правилник  о електричној 
опреми намењеној за употребу у оквиру 
одређених граница напона (''Сл.  
гласник РС'', бр. 13/2010)  и 
одговарајући  стандарди SRPS EN 
60598-1:2010    SRPS EN 60598-2:2015 
Део 2-20

1. Произвођачи             
  2. Увозници         
3..Дистрибутери у 
трговини на велико                                    
                                4. 
Дистрибутери у 
трговини на мало       

Тржишна Проактиван

1.Административна  
(документациона 
провера)                                
   2. Визуелна провера              

Октобар - 
Децембар
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Kонтрола 
усаглашености 
разних електричних 
производа са 
захтевима 
Правилника о 
електромагнетској 
компатибилности

Закон о техничким захтевима за 
производе и оцењивању усаглашености 
("Сл. гласник РС", број 36/2009); Закон 
о тржишном надзору (''Сл. гласник РС'', 
бр. 92/11); Правилник  о 
електромагнетској компатибилности 
(''Сл. гласник РС'', бр. 13/2010)  и 
одговарајући  стандарди SRPS EN 
55013:2014        SRPS EN 61000-4-
2:2009  SRPS EN 61000-4-5:2014   SRPS 
EN 61000-4-11:2008   SRPS EN 61000-6-
1:2008  SRPS EN 61000-6-3:2008    
SRPS EN 55014-1:2010    SRPS EN 
55014-2:2009   SRPS EN 
55015:2015:2014  SRPS EN 55022:2011    
 SRPS EN 55024:2011      SRPS EN 
61547:2012

1. Произвођачи             
  2. Увозници         
3..Дистрибутери у 
трговини на велико                                    
                                4. 
Дистрибутери у 
трговини на мало       

Тржишна Проактиван

1.Административна  
(документациона 
провера)                                
   2. Визуелна провера              
       3.Узимање узорака 
ради лабораторијског 
испитивања

Јануар - 
Децембар
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Kонтрола 
усаглашености 
машина са 
захтевима 
Правилника о 
безбедности 
машина (бушилице 
и ударне бушилице, 
повратне тестере, 
мешалице бетона, 
тестере са ланцем, 
рендисаљке, 
тримери за живу 
ограду, рутери и 
тримери, равналице, 
одвијачи и ударни 
одвијачи, тракасте 
тестере, тракасте 
брусилице, кружне 
тестере, чекићи, 
маказе и глодалице, 
урезнице).

Закон о техничким захтевима за 
производе и оцењивању усаглашености 
("Сл. гласник РС", број 36/2009); Закон 
о тржишном надзору (''Сл. гласник РС'', 
бр. 92/11); Правилник  о безбедности 
машина (''Сл. гласник РС'', бр. 13/2010)  
и одговарајући  стандарди SRPS EN 
60745-1:2011    SRPS EN 60745-2-
1:2010   SRPS EN 60745-2-11:2010  
SRPS EN 60745-2-12:2010   SRPS EN 
60745-2-13:2011  SRPS EN 60745-2-
14:2011   SRPS EN 60745-2-15:2010   
SRPS EN 60745-2-17:2011  SRPS EN 
60745-2-19:2011  SRPS EN 60745-2-
2:2010    SRPS EN 60745-2-20:2010  
SRPS EN 60745-2-3:2011  SRPS EN 
60745-2-5:2011     SRPS EN 60745-2-
6:2010  SRPS EN 60745-2-8:2010   SRPS 
EN 60745-2-9:2011

1. Произвођачи             
  2. Увозници         
3..Дистрибутери у 
трговини на велико                                    
                                4. 
Дистрибутери у 
трговини на мало       

Тржишна Проактиван

1.Административна  
(документациона 
провера)                                  
     2. Визуелна провера              
         3.Узимање узорака 
ради лабораторијског 
испитивања

Јануар - 
Децембар
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Контрола 
безбедности 
високих столица за 
децу

Закон о општој безбедности производа 
(''Сл.гласник РС'', број 41/2009) и 
одговарајући стандарди

1. Произвођачи             
  2. Увозници         
3..Дистрибутери у 
трговини на велико                                    
                                4. 
Дистрибутери у 
трговини на мало       

Тржишна Проактиван

1.Административна  
(документациона 
провера)                               
  2. Визуелна провера              
      3.Узимање узорака 
ради лабораторијског 
испитивања

Јануар - 
Децембар
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Kонтрола 
усаглашености 
текстилних 
производа

Закон о техничким захтевима за 
производе и оцењивању усаглашености 
("Сл. гласник РС", број 36/2009); 
Правилник о означавању и 
обележавању текстилних производа 
(''Службени гласник РС”, број 1/14)

1. Произвођачи          
2. Увозници  
3..Дистрибутери у 
трговини на велико                                      
                                  
4. Дистрибутери у 
трговини на мало

Тржишна Проактиван

1.Административна  
(документациона 
провера)                               
  2. Визуелна провера              
      3.Узимање узорака 

  Јул - 
Децембар

14

О
БУ

Ћ
А

Контрола 
означавања обуће

Закон о техничким захтевима за 
производе и оцењивању усаглашености 
("Сл. гласник РС", број 36/2009); 
Правилник о означавању обуће 
(''Службени гласник РС”, број 1/14), 

1. Произвођачи          
2. Увозници  
3..Дистрибутери у 
трговини на велико                                      
                                  
4. Дистрибутери у 
трговини на мало

Тржишна Проактиван

1.Административна 
(документациона 
провера)                                      
         2. визуелна провера           

  Јануар-
Децембар
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Kонтрола деривата 
нафте

Закон о енергетици("Сл. гласник РС", 
број 57/11,80/11,93/12, 124/12) ,Уредба 
о обележавању (маркирању) деривата 
нафте ("Сл. гласник РС", број 46/2013), 
Уредба о мониторингу квалитета 
деривата нафте и биогорива 
(''Сл.гласник РС'', број 97/2015) SRPS 
590    SRPS 228

1. Произвођачи      2. 
Увозници         
3..Дистрибутери у 
трговини на велико                             
                         4. 
Дистрибутери у 
трговини на мало

Тржишна Проактиван             

1.Административна 
(документациона 
провера)                           
2.  Узорковање и 
испитивање  маркера у 
дериватима нафте

  Јануар-
Децембар



План рада тржишне инспекције за 2015. годину

јан.

1

Посредовање у 
промету и 
закупу 
непокретности

посредници Услуге
Извештај 

Националне 
процене ризика

Закон о посредовању у 
промету и закупу 

непокретности; Закон о 
спреч.прања новца и 
Закон о оглашавању

2

Контрола 
промета 
ортопедских 
помагала

Привредна 
друштва и 
Предузетници

Роба
Контрола примене 

закона
Закон о трговини

3

Налог за 
надзор над 
применом 

чланова 
Закона о 
заштити 

потрошача  
којима је 

прописана 
рекламација 

и начин 
решавања 

рекламација 
код трговаца 
који пружају 

услуге од 
општег 

економског 
интереса

Привредна 
друштва

услуге
Контрола примене 

закона

Закон о заштити 
потрошача и Закон о 

трговини

4

Контрола 
промета 

грађевинског 
материјала у 
трговини на 

велико и мало

привредна 
друштва, 

предузетници 
роба

Контрола примене 
закона

Закон о трговини; Закон о 
инспекцисјком надзору

             План контрола Одељења за општи надзор  

Законски основ Први квартал
Ре
д.б
р

Предмет 
контроле

Субјекти 
контроле

Промет  
робе/усл

.

Разлог/сврха/ 
процењен ризик



5

Контрола 
промета 
хлеба од 

брашна Т-500

Привредна 
друштва и 

Предузетници
роба примена Уредбе

Уредба о обавезној 
производњи хлеба од 

брашна Т-500
x

6

Контрола
продаје
уџбеника
ван
продајног
објекта

физичка лица
Спречавање сиве 

економије и 
нелегалног рада

Закон о трговини

7

Контрола 
примене 

закона о о 
заштити 

становништва 
 од 

изложености 
дуванском 

диму 

Привредна 
друштва, 

предузетници 
и физичка лица

примена закона

Закон о заштити 
становништва од 

изложености дуванском 
диму

х

8

Контрола 
увезених 
оптичких 
дискова

увозници 
оптичких 
дискова

промет 
робе/услу

га

повреда ауторских 
права

члан 19. Закона о 
оптичким дисковима

х

9

 Kонтролa 
снижења 
цена одеће и 
обуће

Привредна 
друштва и 

предузетници

промет 
робе

Злоупотреба 
продајних 

подстицаја и 
обмањујуће 
пословање

Закон о заштити 
потрошача, Закон о 
трговини, Закон о 

оглашавању

10

Контрола 
дужности 
истицања 
цене на 
јавним 
паркиралишт
има

Привредна 
друштва 

услуге

неинформисаност 
трговаца о 
законским 
обавезама 

Одредбе о истицању цене 
и одредбе о непоштеном 

пословању Закона о 
заштити потрошача, Закон 

о трговини

11

Контрола 
контролу 
тачности 
мерења робе 
потрошачима 
код трговаца 
на мало у 
складу са 
Законом о 
заштити 
потрошача 

Привредна 
друштва и 

предузетници

промет 
робе

законитост рада 
трговаца

Закон о заштити 
потрошача и Закон о 

трговини



12

Контрола 
продаје 
дувана, 
алкохола и 
петрди 
малолетници
ма

трговци на 
мало 

промет 
робе/услу

га

законитост рада 
трговаца

Закон о трговини и Закон 
о заштити потрошача

13

Контрола по 
захтевима за 
заштиту права 
интелектуалне 
својине 

трговци
промет 

робе

Спречавање 
нелојалне 

конкуренције и 
заштита потрошача

Закон о посебним 
овлашћењима ради 

ефикасне заштите права 
интелектуалне својине

x

14
Трговина на 
откупним 
местима

Привредна 
друштва и 

предузетници
роба

Примена 
Правилника о 
минималним 

техничким 
условима за 
трговину на 

откупним местима

Закон о трговини

15

Контрола 
промета 
резаног дувана 
и пратеће 
опреме

Привредна 
друштва, 

Предузетници, 
физичка лица

Роба

Уочена продаја 
резаног дувана и 

цигарета на 
улицама,пијацама 

и око пијаца

Закон о трговини и Закон о 
дувану x

16

Контрола 
продајног 
подстицаја – 
снижење 
цена 
намештаја и 
техничких 
уређаја у 
домаћинству

Привредна 
друштва и 

предузетници
Роба

закон о 
оглашавању,Закон 
о трговини и Закон 

о заштити 
потрошача

Закон о трговини, Закон о 
оглашавању и Закон о 

Заштити потрошача

17

Спречавање 
нелегалног 
промета 
кафе и 
алкохолних 
пића

Привредна 
друштва и 
Предузетници и 
физичка лица

Роба

Повећан ризик од 
нелегалног 

промета 
алкохолних пића и 

кафе  (увозници 
сирове кафе, 

пржионице, до 
малопродаје). 

Закон о трговини, Закон о 
инспекцијском надзору

18

Контрола  
промета 
обуће домаће 
и стране 
производње

Привредна 
друштва, 

Предузетници, 
физичка лица

Роба Контрола примене 
закона

Закон о трговини, Закон о 
заштити потрошача



19

Контрола 
промета 
промета 
наочара за 
сунце и 
наочара са 
диоптријом

Привредна 
друштва, 

Предузетници, 
физичка лица

Роба
Повећан ризик од 

нелегалног 
промета

Закон о трговини, Закон о 
заштити потрошача

20

Надзор над 
применом 
чланова 
Закона о 
заштити 
потрошача 
којима је 
прописано          
    
информисање 
 потрошача и 
право на 
рекламцију

Привредна 
друштва и 
Предузетници 

Роба и 
услуге

законитост рада 
трговаца

Закон о трговини и Закон о 
заштити потрошача

21

Контрола 
промета робе 
широке 
потрошње на 
пијацама

Предузетници, 
физичка лица роба законитост рада 

трговаца
Закон о трговини и Закон о 

заштити потрошача

22

Контрола 
цена и 
промета у 
трговини на 
мало лекова 
за употребу у 
хуманој                   
        
медицини а 
чији је режим 
издавња на 
рецепт

привредна 
друштва и 
предузетници

роба законитост рада 
трговаца

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 



План рада тржишне инспекције за 2015. годину

феб. март апр. мај јун јул авг. септ. окт. нов. дец.
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             План контрола Одељења за општи надзор  

Период контроле
Први квартал



x x x x x x x x x x х

x x

х х х х х х х х х х х

х х х х х х х х х х х

х х

x

x



х х

x x x x x x x x x x x

x x x x

x x x x x x x x x x x

x

х х х

х x х



х х

х х

х х

х х










	Тржишни надзор
	општи надзор

