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ИнспекцијскинадзорнадспровођењемЗакона о трговини и прописадонетихнаосновуовогзаконаврше ијединицелокалнесамоуправе, 

прекокомуналнихинспектора у делунадзоранадтрговиномванпродајногобјекта, осимдаљинскетрговине, као и у погледуистицања и 

придржавањарадногвремена и истицањапословногименакаоповеренепослове. 

 

Планиране приоритетне области инспекцијског надзора су дефинисане на основу процене ризика по областима инспекцијског надзора за које је 

процењен критичан ризик - степена ≤60; висок ризик – степена 61-70 и средњи ризик 71-80. 

Опредељивање субјеката надзора у смислу обухвата и учесталости инспекцијског  надзора спроводићесе на основу анализе ризика имајући у виду 

неограничен број субјеката у надзору. 

Сви облици инспекцијског надзора су теренски надзор. 

 

 

 



Областинспекцијскогнадзора Делатностилиактивносткојаћесенадзирати 
Период у 

комећесевршитинадзор 

1 Сива економија у 

прометуроба и услуга 

   

1.1  

Контрола статуса надзираних 

субјеката по пријавама и 
поднесцима грађана, 

привредника и државних 

органа 

Промет робе и услуга од стране физичких лица - субјеката који нису уписани у 

основни регистаркао и субјеката који не поседују неопходне дозволе или 

сагласности за обављање делатностиости а оваљају делатност: 
- посредовања у запошљавању,  

- продају деривата нафте,  

- пијачне продаје,  

- оглашавања и продаје путем интернета 

токомцелегодине 

1.2 Контролапредузетникасапривр

еменомодјавом у АПР-у  

Обављање делатности у периоду привремене одјаве за следеће шифре 

делатности: 

47.8 Трговина на мало на тезгама и пијацама 

47.9 Остала продаја ван продавница(путем поште,интернета, од врата до врата, 

посредством аутомата за продају и слично) 

95.1 Поправка рачунара и комуникационе опреме 

95.2 поправка предмета за личну употребу и употребу у домаћинству 

96.02 Делатност фризерских и козметичких салона 
96.04 Делатност неге и одржавања тела 

токомцелегодине 

1.3 Контрола 

продајерезаногдувана и 

дуванскихпроизводана 

пијацама 

Нуђење и продаја резаног дувана и дуванских производа на пијацама  

 

токомцелегодине 

1.4 Контролапрометабрашна  Промет у трговини на велико, укључујући и млинове, у погледу: 

- исправа о набавци,  

- евиденционе маркице  

Промет у трговини на мало у погледу: 

- исправа о набавци,  

- евиденционе маркице  

-евидентирање у КЕП 

фебруар-март 

октобар-новембар 

1.5 Kонтролапрометакафе у 

пржионицама и 

продајнимобјектимана 
мало 

Трговина на велико,укључујући и пржионице кафе, у погледу исправа о 

набавци. 

Трговина на мало, укључујући и продају на пијацама и тезгама,у погледу: 
- исправа о набавци,  

-евидентирање у КЕП  

 

токомцелегодине 



2. Заштитаправаинтелектуалне

својине 

   

2.1 Контрола производње и 

продајекривотворенеробе по 

усвојеним захтевима 
носиоцима права 

интелектуалне својине и по 

службеној дужности 

Производња, трговина на велико и трговина на мало кривотвореном робом: 

-на пијацама 

-путем интернета 
-пиратерија на јавним површинама 

токомцелегодине 

2.2 Контрола промета увезених 

опточких дискова 

Увозници оптичких дискова у погледу прописаног означавања оптичких 

дискова у циљу заштите ауторских права а на бази достављених података 

Управе царине 

током целе године 

3. Заштитаправапотрошача    

3.1 Контролапредуговорногобаве

штавањапотрошача 

Трговцинамало који  оглашавају и/или нуде продају робе путем интернета у 

погледу: 

-  исправних и тачних података на сајтовима (благовремено ажурирање сајтова) 

- достављање прописаног обрасца за одустанак од уговора 

трећи квартал 

3.2 Контролапратеће 

документације која се 

доставља уз робу  

 

Трговинанамало намештајем у погледу обезбеђивања и достављања упутства за 

употреба и  за монтажу на српском језику 

март 

3.3 Контролапословнепраксетрг

оваца, у погледу продајних 

подстицаја 

Трговинанамало у погледу продајних подстицаја који се оглашавају као 

„гратис“ и „бесплатно“ 
Продајни подстицаји у трговини на  мало у погледу  оглашавања, организовања 

и реализације  подстицаја 

јануар, август и децембар 

4. Спречавањенепоштенетржи

шнеутакмице 

   

4.1 Контролаоглашивача у 

трговинидуваном и 

дуванскимпроизводима 

Трговинанамалодуванским производима  у циљу идентификовања и утврђивања 

неправилности од стране оглашивача (увозника и произвођача дуванских  

производа ) у погледу обавештења о дозвољеним информацијама о квалитету и 

другим својствима дуванских производа  

 

други квартал 

5. Контролапосредовања у 

прометуи 

закупунепокретности    

 Посредовање у промету и закупу  непокретности у погледу:  

- уписа у посебни регистар 

- положени стручни испит за агента 

- испуњености минимално техничких услова за пословни простор 
- прописане евиденције 

- оглашавања пружања услуге 

- постојања и примене  анализе ризика и индикатора за спречавање прања новца 

и спречавање тероризма 

 

август-септембар 



 

6. Контролаопштих и 

посебнихусловазаобављањет

рговине 

  

6.1 Контрола промета мобилних 

телефона 

Трговинанавеликомобилнимтелефонима у погледу: 

- исправа о набавци,  

Трговина мобилним телефонима у специјализованимпродавницамаи 

посредством поште или преко интернета у погледу:  

- исправа о набавци,  
- евидентирање у КЕП 

 

први и четврти квартал 

6.2 Контрола даљинске трговине  Трговина на мало од стране трговаца који на својим сајтовима дају могућност 

он лајн куповине обуће, одеће и беле технике у погледу: 

- исправа о набавци  

- вођења евиденције 

- истицања цена 

- издавања рачуна 

 

 први квартал 

6.3 Контрола промета дуванских 

производа 

Трговина на велико дуванским производима у погледу: 

-исправа о набавци 

 -испуњености  минимално техничких услова  у погледу опреме и средстава за 

обављање  промета на велико дуванских производа 

- сачињавања и достављања Управи за дуван прописаних извештаја 

-обележавање дуванских производа 

Трговина на мало дуванским производима у погледу: 

-исправа о набавци робе 

-евиденција у КЕП 

- испуњеност минимално техничких услова  у погледу опреме и средстава за 

обављање  промета на мало дуванских производа  

- сачињавања и достављања Управи за дуван прописаних извештаја 

- обележавање дуванских производа 

-истицање посебне ознаке о забрани продаје малолетним лицима  

 

март - мај 

6.4 Откупжитарица, воћа и поврћа Трговинанавелико, на откупним местима у погледу: 

- исправа о откупу 

- евиденција у КЕП 

- услова откупа 

 

мај-септембар 



6.5 НадзорнадактимаВладекојимас

еспречавајупоремећајинатржи

шту у промету хлеба 

произведеног од брашна Т-500 

Трговинанавелико у погледу: 

- примене прописане максималне произвођачке цене 

- примене прописане марже 

Трговинанамало у погледу: 

- примене прописане максималне произвођачке цене 

- примене прописане марже, ремитенде и рока плаћања 

јануар 

7. Усаглашеност 

непрехрамбених производа са 

техничким и безбедносним 

захтевима за усаглашеност 

 

Контроланепрехрамбених 

производа у погледу 

општебезбедностипроизвода 

 

Области преузете из Плана 
тржишног надзора за 2017. 

годину 

  

7.1 Контролаусаглашеностиелект

ричних апарата за употребу у 

домаћинству у складу са 

Правилником о електричној 

опреми намењеној у употреби 

у оквиру одређених граници 

напона и Правилником о 

електромагнетнојкомпатибилн

ости  

 
 

Произвођачи, увозници, дистибутери  и трговци на мало  који врше промет 

следећих група призвода: пегла, фен, грејалица, вентилатор, роштиљ, фритеза, 

светиљке, аудио и видео апарати и уређаји и опрема за информационе 

технологије у погледу усаглашености са прописаним техничким захтевима, кроз 

документациону контролу и контролу узорковањем 

 током целе године 

7.2 Контролаусаглашеностиелектр

ичне и електронскеопреме 

Произвођачи, увозници, дистибутери  и трговци на мало  који врше промет 

следећих група призвода: нисконапонски осигурачи, склопке за фиксне ел. 

инсталације, комерцијални апарати за самопослуживање, погонски механизми 

за ролетне, роло завесе и хидромасажне каде, у погледу усаглашености са 

прописаним техничким захтевима, кроз документациону контролу  

токомцелегодине 

7.3 Контролаусаглашеностиграђев

инскихматеријала 

Произвођачи, увозници, дистибутери  и трговци на мало  који врше промет 

следећих група призвода:  

- керамичких плочица, санитарне керамике и термоизолационих материјала, у 

погледу усаглашености са прописаним техничким захтевима, кроз 

документациону контролу и контролу узорковањем;  

- цемента са захтевима Правилника о квалитету цемента; 

- гранита из увоза који се употребљава у високоградњи за ентерије и екстеријере 

у складу са прописаним захтевима. 

током целе године 



7.4 Контрола усаглашености РТТ 

опреме 

Произвођачи, увозници, дистибутери  и трговци на мало  који врше промет лап 

топ рачунарау погледу усаглашености са прописаним техничким захтевима, 

кроз документациону контролу 

трећи квартал 

7.5 Контролаусаглашеностиличнез

аштитнеопреме 

Произвођачи, увозници, дистибутери  и трговци на мало  који врше промет ЛЗО 

-  заштитне обуће, индустријске кациге и опреме против падова са висинеу 

погледу усаглашености са прописаним техничким захтевима. 

други и трећи квартал 

7.6 Контрола усаглашености 

машина 

Произвођачи, увозници, дистибутери  и трговци на мало  који врше промет који 

врше промет ручног електичног алата са електромотором називног 
наизменичног напона до 250V за употребу у домаћинству са прописаним 

захтевима кроз докумнетациону контролу и узорковањем 

током целе године 

7.7 Контрола усаглашености 

моторних уља 

Произвођачи, увозници, дистибутери  и трговци на мало  који врше промет 

моторних уља у складу са прописаним захтевима, кроз документациону 

контролу 

други квартал 

7.8 Контролабезбедностипроизвод

а 

Произвођачи, увозници, дистибутери  и трговци на мало  који врше промет: 

- дечијих креветаца, колевки и намештаја за отворени простор у складу са 

прописаним захтевима кроз документациону контролу  и узорковањем 

- дечије одеће у складу са прописаним захтевима кроз документациону 

контролу. 

април - мај 

новембар - децембар 

7.9 Контролапроизводаобухваћени

ххомологацијом 

Произвођачи, увозници, дистибутери  и трговци на мало  који врше промет 

кочионих облога ( плочица и пакнова ) за моторна возила и њихове приколице и 

кациге за возаче мотоцикала, у складу са прописаним захтевима 

први квартал 

7.10 Контрола означавања 

производа у складу са 
техничким прописима 

Произвођачи, увозници, дистибутери  и трговци на мало  који се баве прометом 

текстилних производа и обуће у складу са прописима везаним за означавање 

јун - јул  

новембар-децембар 

8.  Промет и усаглашеност 

нафте и нафтних деривата 

  

8.1. Контролаприсуства маркера у 
дериватима нафте 

Произвођачи, велетрговци и трговци на мало који се баве прометом нафтних 
деривата у складу са Уредбом о маркирању ( контрола на 1700  објеката) 

токомцелегодине 

8.2. Контрола усаглашености 

деривата нафте поПрограму 
мониторинга 

Произвођачи, велетрговци и трговци на мало који се баве прометом нафтних 

деривата у складу са програмом мониторинга  за 2017. годину који 
укључујеконтролу 3.736 узорака деривата. 

у складу са Програмом 

мониторинга 

8.3. Контрола усаглашености ТНГ Произвођачи, велетрговци и трговци на мало који се баве прометом ТНГ у 

складу са прописима. 

први квартал 

8.4. Контрола испуњености 
минимално техничких услова 

за обављање промета 

дериватима нафте 

Трговина на велико и трговина на мало у погледу испуњености прописаних 
захтева за уређаје и опрему за објекте 

токомцелегодине 

 

 

 



Подручјенадзора Територија Републике Србије/Све унутрашње организационе јединице Сектора тржишне инспекције 

Ресурси за реализацију плана Сектор тржишне инспекције на дан 15.10.2016. броји  427 запослених, 412 запослених је положило посебан стручни испит 

за тржишног инспектора и може обављати инспекцијски надзор. На послове логистике је распоређено 12 запослених. 
У складу са прописима из области финансија и препорукама Водича за примену Закона о инспекцијском надзору, Сектор 

тржишне инспекције своје активности реализује кроз Програмску активност Тржишна инспекција, у склопу Програма 

''Развој трговине и заштите потрошача''. 

У складу са Законом о инспекцијском надзору, у седишту сектора је организовано Одељење за унутрашњу контролу (11 

запослених) и у Одељењу тржишне инспекције Београд Одсек за унутрашњу контролу (7 запослених).  

Планиранемере и 

активностипревентивногделовањаинспекције 

Превентивноделовање: 

Информисањејавности о небезбеднимпроизводима (НЕПРО) 

Објављивањеважећихпрописа, и аката о применипрописа; 

Објављивањеплановарада; 

Објављивањеконтролнихлиста; 
-информисањепотрошача о обавезиузимањарачунаприликомкуповине,у склопу акције „Узми рачун“ на Светски дан 

потрошача ( 15. март 2017. године) 

-информисањеобвезника о унапређеним смерницамазапредузимањерадњи и меразаспречавањепрањановца и 

финансирањетероризма у оквиру ПКС и ПКБ 

Службенесаветодавнепосетезаобласти: 

-посредовање у промету и закупунепокретности-израда анализе ризика од стране обвезника по Закону о спречавању прања 

новца и финансирању тероризма. 

-оглашавање у васпитним и образовнимустановама (установе и оглашиваче) 

- откупа житарица, воћа и поврћа за откупљиваче који први пут пријављују откупна места 

- усаглашеност грађевинског материјала 

- усаглашеност  ЛЗО 
- општа безбедност производа 

 

Планиранемере и 

активностизаспречавањеобављањаделатности и 

вршењаактивностинерегистрованихсубјеката 

Спровођењестратешког програма трговинеса циљем Сузбијањесивеекономије у областитрговине и 

усклађивањеактивноститрговацасапрописима ( индикатор - 1000 изречених мера за упис у основни и другепосебне 

регистре привредних субјекта) 

 

Очекиваниобимванреднихинспекцијскихнадзора 

у периоду у 

комећесевршитиредованинспекцијскинадзор, 

саодговарајућимобразложењима 

13% одукупногбројаинспекцијскихнадзора(индикатор) 



Другиелементиодзначајазапланирање и 

вршењеинспекцијскогнадзора 
Интернеобуке 

1.  ПрименаЗаконa о инспекцијскомнадзору у делупревентивногделовањаинспекције, праћењустања, анализи, процени и 

управљањуризицима 

2. ПрименаУправљачкогинформационогсистематржишнеинспекције,  у областитржишногнадзора 

3.ПрименановогЗакона о општемуправномпоступку 

4.ПрименановогПравилника о безбедностимашина («Сл.глансик РС» број 58/16),  којисепримењујеод 1. септембра 2016. 
године. 

5.  ПрименановогПравилника  о електромагнестскојкомпатибилности («Сл.гласник РС» број 25/16)чијаприменапочиње 1. 

јула 2017. године 

6.  ПрименановогПравилника о електричнојопреминамењенојзаупотребу у оквируодређенихграницанапона («Сл.гласник 

РС» број 25/16) , чијаприменапочиње 1. јула 2017. Године 

7. Примена нових Смерница за процену ризика од прања новца код посредника у промету и закупу непокретности 

8. ПрименаЗакона о оглашавању. 

 

Екстернеобуке 

Программониторнига и маркирање нафтних деривата 2017. 

Твининг пројекат о примени Закона о заштити потрошача 

Регионални пројекат инфраструктуре квалитета-тржишни надзор 
Твининг пројекат Заштите права интелектуалне својине 

Релеватне обуке Службе за управљање кадровима 

 

 

У планираним контролама  у којима ће се вршити надзор у трговинским објектима инспектори ће утврђивати и испуњеност прописаних захтева у 

погледу примене Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму.   

Заједнички инспекцијски  надзори: 

- контрола промета цигарета и резаног дувана на пијацама ( област 1.3.) са комуналним инспекторима  који би вршили надзор јавне површине 

око пијаца,  

- контрола производње и продаје кривотворене робе (област 2,) са МУП у склопу њихових регионалних и међународних акција 

- контрола усаглашености  грађевинског материјала-гранита (област 7.3.) са Агенцијом за јонизујућа зрачења 

- контрола дуванских производа у погледу обележавања дуванских производа( тржишни инспектори) са пољопривредном инспекцијом која би 

вршила контролу података о саставу дуванских производа. 

 

 


