ЗАКОН О УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРОМЕТА РОБЕ,
ВРШЕЊЕ УСЛУГА У ПРОМЕТУ РОБЕ И ИНСПЕКЦИЈСКОМ
НАДЗОРУ
("Сл. гласник РС", бр. 39/96, 20/97, 46/98, 34/2001 - др. закон, 80/2002 - др. закон и
101/2005 - др. закон)

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овим законом уређују се услови за обављање промета робе, вршење услуга у промету
робе (у даљем тексту: услуге) и инспекцијски надзор.

Члан 2
Промет робе и услуга врши се под условима и на начин одређен савезним законом,
овим законом, другим прописима којима се уређује промет робе и услуга и у складу са
добрим пословним обичајима и пословним моралом.

Члан 3
Промет робе на велико је куповина робе ради даље продаје или прераде.
Промет робе на велико је и куповина робе која се по налогу купца непосредно
испоручује без претходног ускладиштења (транзитни промет).
Промет робе на мало је продаја робе крајњим потрошачима.
Промет робе на мало је и дисконтна продаја крајњим потрошачима.
Дисконтна продаја крајњим потрошачима је продаја оне робе чија је малопродајна
цена оптерећена мањим процентом за покриће трошкова промета од оног који се
примењује у другим малопродајним објектима, за исту врсту робе, а ради конкуренције
на тржишту.

Члан 4
Одредбе овог закона које се односе на предузећа која обављају промет робе и услуга,
примењују се и на друга правна лица, физичка лица и предузетнике који обављају
промет робе или врше услуге, ако овим или другим законом није другачије одређено.

Члан 5
Услуге у промету робе су: агенцијске, посредничке, заступничке, комисионе, берзанске,
услуге ускладиштења, отпремања и допремања робе, услуге контроле квалитета и
квантитета робе, услуге осигурања робе, услуге економске пропаганде и промоције,
услуге тржнице и друге услуге уобичајене у промету.

Члан 6
Промет робе и услуга обавља се у одговарајућим просторијама у којима су обезбеђени
потребни уређаји и опрема за које је надлежан орган донео решење да су испуњени
минимално-технички и други прописани услови.

Промет робе која по својој природи не захтева посебно руковање и чување, може се
обављати и на тезгама и другим сличним објектима који су постављени и користе се у
складу са прописаним условима.
Министар надлежан за послове трговине прописаће минимално-техничке услове у
погледу пословних просторија, уређаја и опреме као и врсту робе која се може
продавати на тезгама и другим сличним објектима и посебне услове такве продаје у
смислу става 2. овог члана.

Члан 7
Прометом робе, односно вршењем услуга могу се бавити предузећа, друга правна
лица, физичка лица и предузетници који су уписани у одговарајући регистар
надлежног органа за обављање тих делатности.
Лица из става 1. овог члана дужна су да решење о упису у регистар као и решење о
испуњењу минимално-техничких услова за обављање промета и вршења услуга држе у
просторијама, односно на сваком продајном месту где се делатност обавља.

Члан 7а
Продаја без акцизних маркица производа за које је прописна обавеза означавања
акцизним маркицама, сматра се неовлашћеним прометом.
Влада Републике Србије може прописати ближе услове за обављање промета
производа који су опорезовани акцизама.

II ОБАВЉАЊЕ ПРОМЕТА РОБЕ
Члан 8
Пословање предузећа која обављају промет основних производа (хлеб, брашно, млеко,
месо, шећер, јестиво уље и маст, со, кромпир, лук, купус, пасуљ и сл.) која су одређена
као носиоци снабдевања, је незаменљив услов живота и рада грађана - потрошача на
одређеном подручју.
Предузећа из става 1. овог члана дужна су да благовремено предузму потребне мере
да обезбеде снабдевање потрошача основним производима.

Члан 8а
Ако на тржишту настану поремећаји у производњи и промету одређене робе, и ако се
поремећаји не могу отклонити мерама текуће економске политике, Влада Републике
Србије може прописати привремене мере за спречавање и отклањање поремећаја док
они трају.

Члан 9
Промет робе из члана 6. став 2. овог закона могу вршити предузетници који имају
регистровану радњу за промет робе на мало на тезгама и сличним објектима
постављеним на зеленим, робним или кванташким пијацама и другим јавним местима
одређеним урбанистичким планом за које је општина, град или организација
овлашћена за управљање јавном површином, прописала ближе услове постављања,
коришћења и начин нумерисања.

На тезгама и сличним објектима из става 1. овог члана занатске непрехрамбене
производе и производе домаће радиности могу продавати предузетници који те
производе израђују, а половну робу физичка лица.
Изузетно од става 1. овог члана, индустријски пакован сладолед, безалкохолна пића и
пиво у оригиналном паковању могу продавати и правна лица, ван пословних
просторија, из одговарајућих расхладних уређаја.

Члан 10
Лица која обављају пољопривредну, занатску и другу делатност могу продавати
производе остварене том делатношћу, у складу са законом.
Под производима оствареним делатношћу из става 1. овог члана сматрају се и
прехрамбени производи добијени за испоручене сопствене производе у
компензационом послу.

Члан 11
Предузеће које нуди робу на продају преко каталога дужно је да у каталогу означи
продајну цену робе и друге услове продаје, као и време важења те цене и тих услова.

Члан 12
Предузеће које обавља промет на мало са плаћањем робе пре испоруке (моторна
возила, огрев и сл.), дужно је да води евиденцију о реду уплате које садржи: редни
број, име купца и датум уплате. Приликом испоруке, у ову евиденцију уноси се датум
испоруке.
Предузеће из става 1. овог члана дужно је да купцу изда потврду са подацима о реду
уплате и да се при испоруци придржава реда уплате.

Члан 13
Ако се производ продаје са гарантним листом, продавац је дужан да приликом продаје
у гарантни лист упише датум продаје и то потврди печатом и потписом одговорног
лица.

Члан 14
Предузеће које обавља промет робе и врши услуге поправке производа дужно је, на
захтев купца, да му врати замењене делове.

Члан 15
Предузеће које се бави производњом, прометом робе или вршењем услуга, не може
радницима у предузећу давати робу бесплатно, продавати робу по нижој цени, нити
давати друге повластице при куповини робе без обрачунатог пореза на промет.

Члан 16
Предузећа и предузетници који се баве прометом робе и вршењем услуга у промету
робе дужни су да воде евиденцију о примљеној и продатој, односно испорученој роби и
извршеној услузи, и да обезбеде доступност те евиденције.

Евиденција из става 1. овог члана води се за свако продајно место, односно пословну
јединицу у којој се обавља промет или врши услуга.
Евиденција се води на основу исправа о изради, односно набавци робе или исправа о
нарученим услугама (фактура, доставница, пријемница, радни налог, поруџбеница и
др.) и на основу исправа о продаји робе (фактуре, траке регистар и ПС касе или
парагон блока) и других исправа које садрже податке о количини и вредности продате
робе.
Евиденција и исправе се држе на сваком продајном месту, односно у пословној
јединици, а исправе о превозу у превозном средству.
Лица из става 1. овог члана не могу продавати ни превозити робу, односно вршити
услуге за које немају исправе прописане садржине и које нису прописно евидентирали.
Министар надлежан за послове трговине прописаће садржину и начин вођења
евиденције из става 1. овог члана.

Члан 16а
Предузеће које обавља промет робе или врши услуге у промету робе дужно је да на
пословним просторијама истакне фирму или скраћену фирму под којом послује, а на
продајним објектима и продајним местима, фирму или скраћену фирму предузећа и
назив продајног објекта, односно продајног места.

1. Промет пољопривредних производа и стоке
Члан 17
Предузеће, друго правно лице и предузетник могу куповати пољопривредне производе
од индивидуалних пољопривредника под следећим условима:
1) житарице, индустријско биље, пасуљ, кромпир, кожу, вуну, млеко, прерађевине од
млека, јаја, грожђе и алкохолна пића - у пословним просторијама и откупним
станицама;
2) остале пољопривредне производе, производе шумарства и шумске плодове - у
пословним просторијама, откупним станицама и на откупним местима.
Откупна станица и откупно место морају имати одговарајућу просторију, односно
уређен простор за пријем и мерење робе, складиштење, утовар и истовар робе и
амбалаже и да испуњавају хигијенско-техничке и санитарне услове.
Министар надлежан за послове трговине, министар надлежан за послове
пољопривреде, шумарства и водопривреде, министар надлежан за послове грађевина
и министар надлежан за послове здравља споразумно ће прописати ближе услове које
треба да испуни откупна станица и откупно место.

Члан 18
Предузеће, друго правно лице и предузетник могу куповати стоку од индивидуалних
пољопривредника у откупним станицама.
Откупна станица мора да има изграђен или ограђен простор уређен за прихватање и
куповину стоке и да испуњава хигијенско-техничке и санитарне услове.
Министар надлежан за послове трговине, министар надлежан за послове
пољопривреде, шумарства и водопривреде, министар надлежан за послове грађевина
и министар надлежан за послове здравља, споразумно ће прописати ближе услове које
треба да испуни откупна станица.

Члан 19
Предузеће може куповати производе из чл. 17. и 18. овог закона у пословним
просторијама, откупним станицама и откупним местима ако:
1) истакне фирму уз обавештење о периоду и времену куповине производа, откупној
цени и року плаћања и
2) купљене производе исплаћује преко благајне, банке или поште.
Предузеће не може куповати производе из чл. 17. и 18. овог закона ако надлежни
орган није донео решење да су испуњени прописани услови.

Члан 20
Предузећа, друга правна лица и предузетници који обављају промет робе дужни су да
за купљени производ издају рачун из откупног блока са следећим подацима:
1)
2)
3)
4)
5)

фирма, односно назив, седиште и адреса предузећа, односно трговинске радње,
име и презиме, пребивалиште и адреса продавца,
назив, количина и квалитет, односно класа купљених производа,
цене купљених производа,
датум исплате.

Рачун из откупног блока мора бити потписан од стране овлашћеног радника предузећа,
односно предузетника и оверен печатом.
Предузећа и предузетници који обављају промет робе дужни су да у откупној станици,
откупном месту, односно трговинској радњи, чувају књигу копија издатих рачуна из
откупних блокова, у складу са прописима о чувању књиговодствених исправа.

Члан 21
Промет стоке између појединаца обавља се на сточним пијацама.
Куповину стоке на сточним пијацама могу вршити и предузећа, друга правна лица и
предузетници, за обављање своје делатности.

2. Пијаца
Члан 22
На пијаци се врши промет пољопривредних и других производа на мало и велико као и
услуге у промету робе (зелена пијаца и пијаце посебних намена: робна, кванташка,
ауто пијаца и сточна пијаца) на начин и под условима прописаним овим законом.
Општина, односно град, одређује место за оснивање пијаца и даје сагласност на
пијачни ред о обављању промета и услуга на пијаци, који доноси организација за
управљање пијацом.

III ВРШЕЊЕ УСЛУГА
Члан 23
Предузеће, друго правно лице, физичко лице и предузетник може се бавити вршењем
услуга ако је уписано у одговарајући регистар за вршење те делатности и ако
испуњава друге прописане услове.

Члан 24
Агенцијским услугама сматрају се послови посредовања и закључивања уговора о
пословима промета робе.
Посредничким услугама сматрају се послови довођења у везу предузећа, ради
закључивања уговора о пословима промета робе.
Уз агенцијске услуге могу се, без уписа у регистар вршити и посредничке услуге, а уз
посредничке услуге и агенцијске услуге.
Агенцијске и посредничке услуге обухватају и услуге у промету непокретности и
покретних ствари које чине основна средства предузећа и других правних лица и
предузетника.

Члан 25
Заступничким услугама сматрају се послови вршења промета робе и услуга, у име и за
рачун другог предузећа, као и вршење сервисне службе и других техничких услуга у
вези са одржавањем и оправком производа.

Члан 26
Комисионим услугама сматрају се послови продаје покретних ствари у своје име, а за
рачун комитента (предузећа, предузетника или физичког лица).
Комисионе услуге се врше одвојено од других делатности којима се бави комисионар
(предузеће или предузетник).
Комисионе услуге чији су комитенти физичка лица дозвољене су за све врсте роба,
осим за следеће робе:
1) животне намирнице,
2) производе на које се плаћа акциза по прописима о акцизама и порезу на промет,
3) фармацеутске, медицинске, козметичке и тоалетне препарате,
4) металну и електротехничку робу за чији промет и употребу је прописана обавеза
снабдевености гарантним листом, техничким упутством и списком овлашћених сервиса.
Роба дата у комисиону продају од стране правног лица или предузетника, мора бити
снабдевена прописаним исправама о квалитету и исправама о набавци робе.

Члан 27
Берзанским услугама сматрају се послови довођења у везу предузећа организовањем
састанака ради закључивања уговора о куповини и продаји робе.

Члан 28
Услугама ускладиштавања робе сматрају се послови смештаја и чувања поверене робе,
као и вршење других послова и радњи које се уобичајено врше уз смештање и чување
робе.

Члан 29
Услугама отпремања сматрају се послови отпремања и допремања робе, као и вршење
других послова и радњи које се уобичајено врше уз отпремање и допремање робе.

Члан 30
Услугама контроле квантитета и квалитета робе сматрају се послови испитивања и
утврђивања идентитета, квалитета и квантитета робе и вршење других послова и
радњи које се уобичајено врше уз ове послове.

Члан 31
Услугама осигурања робе сматрају се послови осигурања робе од одређених ризика и
њиховог дејства.

Члан 32
Услугама економске пропаганде сматрају се послови саопштавања продајних порука о
својствима, квалитету и начину коришћења производа.

Члан 33
Приређивањем сајмова и привредних изложби сматрају се послови организовања
домаћих сајмова, међународних или домаћих и међународних сајмова узорака робе као
и организовања привредних изложби.
Предузећа која се баве приређивањем сајмова дужна су да се придржавају рокова
предвиђених у календару сајмова, који се утврђују у одговарајућој привредној комори.

Члан 34
Услугама тржнице на велико сматрају се:
1) стављање на располагање просторије, односно простора за излагање и продају
пољопривредних производа и
2) ускладиштење пољопривредних производа, њихова дорада и прерада као и
потребни послови манипулисања тим производима.

IV ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА
Члан 35
Предузећа и предузетници који обављају промет робе на мало дужни су да у продајном
објекту:
1) на уочљив начин истакну цену робе из документа о задужењу и да се придржавају
те цене;
2) издају рачун за продату робу (фактура, парагон-блок, исечак регистар-касе), а купац
је дужан да узме рачун о купљеној роби приликом њене куповине.
3) на уочљив начин истакну радно време и да се придржавају тог времена;
4) продају робу свим потрошачима под истим условима;
5) обезбеде податке о роби (обавештење о својствима, квалитету и начину употребе);
6) обезбеде декларацију, гарантни лист, атест и техничко упутство о начину
коришћења робе у складу са савезним законом;
7) обезбеде резервне делове, прикључне апарате и сл. и после престанка производње
робе, у складу са савезним законом;
8) обезбеде количину робе која је означена на оригиналном паковању;
9) продају количину робе коју потрошач тражи, ако располажу том количином;
10) тачно мере робу и омогуће потрошачу да провери количину купљене робе;

11) продају робу која је изложена продаји, односно која се налази у продајном објекту,
а намењена је продаји;
12) при мањим паковањима робе употребљавају материјал за паковање који не може
утицати на нето масу робе и
13) посебно упакују робу, на захтев потрошача, и такво паковање наплате највише до
износа продајне цене материјала употребљеног за паковање.

Члан 36
Предузећа и предузетници који се баве прометом робе на мало дужни су да утврде
поступак и начин решавања по рекламацији потрошача на недостатке продате робе.
Потрошач има право на рекламацију у продајном објекту у коме је роба купљена, уз
рачун о куповини, у року од шест месеци од дана куповине.
Предузећа и предузетници који обављају промет робе на мало дужни су да робу са
недостатком замене новом робом или да потрошачу врате износ плаћен за ту робу у
висини цене те робе на дан враћања или да, уз сагласност потрошача, отклоне
недостатак на роби.
Предузеће и предузетници из става 3. овог члана дужни су да потрошача обавесте о
одлуци донетој по рекламацији у року од осам дана од дана пријема рекламације и да
основан захтев из рекламације испуне у даљем року од 15 дана.
Потрошач нема право из става 3. овог члана ако је недостатак на роби настао његовом
кривицом.

Члан 37
Предузећа и предузетници који продају робу са недостатком дужни су да ту робу
издвоје, да видно истакну ознаку која упозорава на продају робе са недостатком, да
сваки примерак те робе обележе и да снизе њену цену.

V ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Члан 38
Надзор над применом овог закона и других прописа којима се уређује: промет робе,
туризам и угоститељство, услуге које обављају правна и физичка лица и предузетници,
цене, квалитет индустријско-непрехрамбених производа у производњи и промету,
услови за обављање привредних делатности, обавља министарство надлежно за
послове трговине.
Надзор над спровођењем одредаба овог закона којима се уређује промет
пољопривредних производа и стоке, обавља и министарство надлежно за послове
пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Члан 39
Инспекцијски надзор из члана 38. став 1. овог закона министарство надлежно за
послове трговине врши преко тржишних инспектора (у даљем тексту: инспектор).
Изузетно од општих услова за обављање инспекцијских послова утврђених законом,
поједине мање сложене послове инспекцијског надзора, као што су: послови контроле
неовлашћеног обављања делатности, истицање цена и утврђивање услова за
обављање делатности, могу обављати инспектори који имају вишу стручну спрему,

положен стручни испит за рад у органима државне управе и најмање три године
радног стажа.

Члан 40
Свако правно и физичко лице дужно је да инспектору омогући вршење инспекцијског
надзора, да му без одлагања стави на увид и располагање потребну документацију и
друге доказе и изјасни се о чињеницама које су од значаја за вршење контроле.

Члан 41
Инспектор је дужан да у вршењу послова надзора сарађује са другим инспекторима,
правосудним, прекршајним и другим надлежним органима.
Инспектор је дужан да узме у поступак пријаве грађана, предузећа и других правних
лица у вези са пословима из своје надлежности и да о поступку и резултатима поступка
обавести, у примереном року, подносиоца пријаве.
Инспектор је дужан да предузима и предлаже потребне превентивне мере за
спречавање повреда закона и других прописа.

1. Дужности и овлашћења инспектора
Члан 42
У вршењу надзора инспектор има право и дужност да:
1) прегледа просторије, односно простор где се обавља делатност или чува роба,
објекте, постројења, уређаје, предмете и робу, ради утврђивања законитог пословања
и испуњености услова за обављање делатности;
2) прегледа пословне књиге, евиденције и другу документацију потребну за
утврђивање пословања контролисаног правног или физичког лица;
3) наложи да му се ставе на увид пословне књиге или потребна документација ако се
не налази у објекту у коме се врши контрола као и да одговорно лице приступи ради
давања изјаве;
4) узима писмене и усмене изјаве од одговорних лица и сведока о питањима која су од
значаја за утврђивање чињеничног стања;
5) узима узорке робе и других предмета ради утврђивања квалитета робе;
6) утврђује идентитет лица која раде у предузећима и другим контролисаним правним
лицима, као и физичких лица која обављају делатности из члана 38. овог закона;
7) привремено одузме пословне књиге, документа и друга доказна средства од значаја
за утврђивање чињеничног стања;
8) привремено решењем забрани обављање делатности правном лицу, физичком лицу,
односно предузетнику, затварањем просторије у којој се обавља делатност или на
други одговарајући начин у случајевима када се:
(1) инспектору онемогући вршење послова надзора,
(2) неовлашћено обавља делатност,
(3) не води прописана евиденција или се не води на прописани начин,
(4) продаје роба или пружају услуге по ценама вишим од прописаних, односно
утврђених калкулацијом или ценовником,
(5) цена робе или услуга истиче, обрачунава или наплаћује у страној валути, и
(6) не примају законска средства плаћања;

(7) обавља делатност у просторијама или простору за које надлежни орган није
донео решење да су испуњени прописани услови за обављање делатности;
(8) не придржава привремених мера које су прописане ради спречавања и
отклањања поремећаја на тржишту;
(9) продаје роба без прописаних исправа о њеној набавци (фактура,
доставница, пријемница и др.);
(10) продаје роба која није пописана у складу са прописима;
(11) врше комисионе услуге продаје робе супротно одредбама члана 26. ст. 3. и
4. овог закона.
9) захтева помоћ органа унутрашњих послова ако оцени да без њихове помоћи не
може да изврши надзор и
10) предузима друге радње и мере за које је овлашћен законом.
Инспектор ће решењем утврдити време трајања привремене забране обављања
делатности из става 1. тачка 8) овог члана, у коме су лица дужна да отклоне
противправно стање због кога је мера изречена.
Трошкове који настају у вези са узорковањем и испитивањем квалитета производа и
услуга сноси странка у поступку ако узорак не одговара прописаном односно
декларисаном квалитету, односно министарство, ако узорак одговара нормама
квалитета.
Трошкове за утврђивање испуњености прописаних услова просторија, простора,
уређаја и опреме којима се обавља промет робе и друге делатности, пре почетка
обављања те делатности сноси подносилац захтева. Ови трошкови утврђују се у складу
са прописима о утврђивању накнаде трошкова у управном поступку.

Члан 43
Ако постоји основана сумња да се у стамбеној или другој просторији, ван
регистрованог простора, обавља привредна или друга делатност која подлеже надзору,
инспектор је дужан да на основу одлуке суда, у присуству власника, односно корисника
просторије, одмах изврши преглед тих просторија.
Ако прегледу стамбених и других просторија не присуствује власник стана или
просторије, односно њихов корисник, преглед се врши у присуству два сведока.

Члан 44
Инспектор је овлашћен да:
1) наложи отклањање утврђене неправилности, када приликом вршења инспекцијског
надзора утврди да пропис није примењен или је неправилно примењен и утврди за то
потребан рок;
2) изрекне новчану казну на лицу места (мандатну казну), када је то одређено
законом;
3) нареди мере обезбеђења доказа;
4) нареди повраћај више наплаћене цене;
5) поднесе пријаву надлежном органу за учињено кривично дело, привредни преступ
или повреду добрих пословних обичаја, односно поднесе захтев за покретање
прекршајног поступка;
6) привремено одузме предмете који су били употребљени, намењени или су настали
извршењем прекршаја, привредног преступа или кривичног дела и изда потврду о
одузетим предметима и
7) нареди извршење радњи пописа, ради утврђивања стања у поступку вршења
инспекцијског надзора.

Члан 45
У вршењу инспекцијског надзора инспектор ће решењем одузети робу:
1) када се роба ставља у промет, превози или припрема за продају од стране лица које
није регистровано, односно овлашћено за обављање промета робе и вршење услуга;
2) када се роба ставља у промет, превози или користи за пружање услуга, а лица у
просторији, возилу или на месту где се делатност обавља, у време вршења
инспекцијског надзора, не поседују прописане исправе о њеној набавци;
3) када се роба држи у просторијама или простору за које надлежни орган није утврдио
да испуњава прописане услове за обављање делатности;
4) прикривања робе или онемогућавања куповине робе супротно важећим прописима
као и у случају непридржавања мера рационалног снабдевања;
5) када се на тезгама и сличним објектима продаје роба која се не може продавати или
се продаја врши супротно прописаним условима и начину продаје робе ван пословних
просторија;
6) када се правно лице или предузетник у производњи и промету роба не придржава
привремених мера које су прописане ради спречавања и отклањања поремећаја на
тржишту;
7) када се продаје роба која није прописно пописана;
8) када се врше комисионе услуге продаје робе супротно одредбама члана 26. ст. 3. и
4. овог закона.

Члан 46
Продаја робе из члана 44. став 1. тачка 6) овог закона врши се по окончању
одговарајућег судског поступка на основу извршне судске одлуке, а робе из члана 45.
по окончању управног поступка.
Роба која је подложна кварењу или ако њено чување изискује несразмерне трошкове,
одмах ће се продати.
Средства остварена продајом одузете робе, по одбитку трошкова, уплаћују се у буџет
Републике.
Поједине врсте робе, односно средства која су одузета у вршењу инспекцијског
надзора, а која одреди Влада Републике Србије, могу се користити за потребе
републичких органа, односно организација.
Начин смештаја, чувања и продаје одузете робе прописује министар надлежан за
послове трговине.

Члан 47*
(Престао да важи)

Члан 48
Ако инспектор, на основу извршеног инспекцијског надзора, утврди да постоји
основана сумња да је учињено кривично дело, привредни преступ или прекршај за који
је надлежан други орган, обавезан је да без одлагања о томе обавести надлежан
орган.

Члан 49

О извршеном инспекцијском прегледу инспектор сачињава записник, а о мање важним
радњама у поступку, службену забелешку.
О извршеним инспекцијским прегледима и предузетим мерама инспектор је дужан да
води евиденцију, чију садржину, начин и поступак вођења прописује министар
надлежан за послове трговине.

Члан 50
Ако инспектор приликом вршења надзора утврди да пропис није примењен или да је
неправилно примењен, донеће решење о отклањању утврђене неправилности у року
од три дана од дана контроле.
Решење из члана 42. став 1. тачка 8) овог закона, о привременој забрани обављања
делатности и решење из члана 45. овог закона, о одузимању робе, инспектор доноси у
року од 24 часа од затварања објекта, односно одузимања робе.
Ако предузеће, друго правно лице, физичко лице, односно предузетник који се бави
прометом робе на мало одбије основан захтев купца да робу са недостатком замени
новом или да му врати износ за плаћену робу или да, уз сагласност купца, отклони
недостатак на роби, инспектор ће донети решење којим ће том лицу наложити да
удовољи захтеву купца.

Члан 51
Против решења инспектора допуштена је жалба министру надлежном за послове
трговине и то за решење из члана 50. став 1. у року од осам дана, а за решење из
члана 50. став 2. овог закона у року од три дана од дана пријема решења.
Одлука по жалби против решења инспектора донетог на основу члана 42. став 1. тачка
8) и члана 45. овог закона донеће се у року од осам дана од дана пријема жалбе и
списа предмета.
Жалба изјављена на решење из става 2. овог члана не одлаже његово извршење.

2. Одговорност инспектора
Члан 52
Поред тежих повреда радних дужности утврђених Законом о радним односима у
државним органима, као тежа повреда радне дужности инспектора и других радника на
пословима инспекцијског надзора сматра се:
1) прибављање материјалне користи за себе или другог у вези са радом;
2) одбијање обављања послова ван подручне јединице у којој је стално распоређен;
3) одавање службене тајне утврђене законом или другим актом;
4) одавање пословних тајни и других података које је сазнао у вршењу надзора због
којих може бити нанета штета контролисаном правном или физичком лицу;
5) прикривање од стране непосредног руководиоца извршене теже повреде радних
обавеза инспектора и других радника који обављају послове инспекцијског надзора и
6) обављање послова који су неспојиви са службеном дужношћу.

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 53**

Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице
ако:
1) обавља делатност у просторији или простору за које надлежни орган није донео
решење да су испуњени прописани услови или пословне просторије, уређаји и опрема
за обављање промета или вршење услуга не испуњавају прописане минималнотехничке услове, или исти нису обезбеђени у складу са прописима (члан 6. ст. 1. и 3);
2) врши продају робе на тезгама и сличним објектима која се не може продавати, или
врши продају на начин и под условима супротно одредбама овог закона и прописа
донетих на основу закона (члан 6. ст. 2. и 3. и чл. 9. и 22);
3) неовлашћено обавља промет робе или врши услуге (члан 7. став 1. и члан 23);
4) решење о упису у регистар и решење о испуњењу минимално-техничких услова за
обављање промета и вршење услуга не држи у пословним просторијама, односно
продајном месту где обавља делатност (члан 7. став 2);
5) не предузме потребне мере да обезбеди снабдевање потрошача основним
производима (члан 8);
5а) се не придржава привремених мера које су прописане ради спречавања и
отклањања поремећаја на тржишту (члан 8а);
6) приликом продаје робе путем каталога не придржава се утврђених услова односно
цене или у каталогу не означи те услове и цене (члан 11);
7) не води прописану евиденцију или купцу не изда потврду о реду уплате или се при
испоруци не придржава реда уплата (члан 12);
8) у гарантни лист, приликом продаје, не упише датум продаје, или упис не потврди
печатом и потписом (члан 13);
9) раднику, кориснику услуге или појединим потрошачима даје робу бесплатно, продаје
робу по нижој цени и даје друге повластице при куповини робе без обрачунатог пореза
на промет (члан 15);
10) обавља делатност супротно одредбама члана 16. овог закона;
10а) не истакне фирму или скраћену фирму у складу са законом (члан 16а);
11) купује производе супротно одредбама чл. 17. до 20. овог закона или купује стоку
на сточној пијаци противно одредбама члана 21. овог закона;
11а) врши комисионе услуге продаје робе супротно одредбама члана 26. ст. 3. и 4. овог
закона;
12) ако обавља делатност супротно одредбама члана 35. став 1. тач. 1) до 13) овог
закона;
13) не утврди поступак и начин решавања по рекламацији купца, одбије да прими
рекламацију купца у прописаном року, не обавести купца о одлуци донетој по
рекламацији у прописаном року, или не изврши, односно не изврши у прописаном року
основану рекламацију купца (члан 36);
14) ако робу са недостатком не издвоји, не означи на уобичајен начин и не снизи њену
цену (члан 37).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу,
новчаном казном од 30.000 до 50.000 динара.
Уз казну за прекршај из става 1. тач. 1), 2), 3), 4), 10), 11) и 11а) овог члана изрећи ће
се заштитна мера одузимања предмета којима је извршен прекршај и одузеће се
имовинска корист прибављена извршењем прекршаја.
За прекршај из става 1. тач. 2), 3) и 10) овог члана, одговорно лице у правном лицу ће
се казнити и за покушај.

Члан 54**
За прекршај из члана 53. став 1. тач. 1) до 14) овог закона казниће се предузетник
новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара.
За прекршај из члана 53. став 1. тач. 2) овог закона, казниће се физичко лице
новчаном казном од 30.000 до 50.000 динара.
Уз казну за прекршај из члана 53. став 1. тач. 1), 2), 4), 10), 11) и 11а) изрећи ће се
предузетнику заштитна мера одузимања предмета којима је извршен прекршај и
одузеће се имовинска корист прибављена извршењем прекршаја, а за исти прекршај
може му се изрећи и заштитна мера забране обављања делатности у трајању од шест
месеци до годину дана.
Уз казну за прекршај из члана 53. став 1. тач. 2), овог закона изрећи ће се физичком
лицу заштитна мера одузимања предмета којима је извршен прекршај и одузеће се
имовинска корист прибављена извршењем прекршаја.
За прекршај из ст. 1. и 2. овог члана учинилац ће се казнити и за покушај.

Члан 55**
За обављање делатности супротно одредбама члана 35. став 1. тач. 1) до 6) и тач. 8)
до 13) овог закона, као и за прекршај из члана 53. став 1. тач. 2), 4), 6), 7), 8), 9) и 14),
инспектор може наплатити новчану казну на лицу места у износу од 20.000 динара
правном лицу, односно у износу од 5.000 динара одговорном лицу у правном лицу и
физичком лицу, а предузетнику у износу од 20.000 динара.
За прекршај из члана 53. став 1. тачка 12) када купац не узме рачун о купљеној роби
приликом њене куповине, инспектор може купцу наплатити новчану казну на лицу
места у износу од 1.000 динара (члан 35. став 1. тачка 2).

Члан 56**
Новчаном казном од 30.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако
продаје или купује стоку супротно одредбама члана 21. овог закона или даје у
комисиону продају робу из члана 26. став 3. овог закона.
Уз казну за прекршај из става 1. овог члана изрећи ће се и заштитна мера одузимања
предмета којима је извршен прекршај и одузеће се имовинска корист прибављена
извршењем прекршаја.

Члан 57**
Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице
ако:
1) не изврши налог тржишног инспектора, односно изречену управну меру и
2) инспектора спречава у вршењу инспекцијског надзора или у року који инспектор
одреди не стави на увид и располагање пословне књиге или потребну документацију
(члан 42. став 1. тач. 3) и 8) подтачка (1).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 30.000 до 50.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 50.000
до 500.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од
30.000 до 50.000 динара.

Члан 57а
Прекршајни поступак, за прекршаје утврђене овим законом и другим прописима над
чијом применом надзор врши Министарство трговине за које је од казни прописана
само новчана казна, у првом степену води Министарство трговине.

Члан 57б
Прекршајни поступак који је започет пре почетка примене члана 57а окончаће се по
прописима који важе на дан ступања на снагу овог закона.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 58
До доношења прописа из члана 6. став 3, члана 17. став 3. и члана 18. став 3. овог
закона примењиваће се Правилник о минималним техничким условима у погледу
просторија, уређаја и опреме за обављање промета робе и вршења услуга у промету
("Службени гласник РС", број 105/93) и Правилник о хигијенско-техничким и
санитарним условима откупних станица и откупних места за куповину пољопривредних
производа ("Службени гласник СРС", број 26/86).

Члан 59
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи:
1) Закон о промету робе ("Службени гласник СРС", бр. 18/87, 21/88, 37/88, 6/89 и 54/90
и "Службени гласник РС" бр. 6/90, 73/92, 80/92, 45/93, 53/93, 67/93 и 48/94) и
2) Закон о обављању послова инспекцијског надзора у области трговине ("Службени
гласник РС", број 67/93).

Члан 60
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
Републике Србије".

