План рада тржишне инспекције за 2016
Одељење за технички надзор

Р.
Бр.

1

НАФТНИ ДЕРИВАТИ

2

3

ГРУПА
ПРОИЗВОДА

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

СУБЈЕКТИ
НАДЗОРА

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)

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

Kонтрола
испуњености
минимално
техничких услова
субјеката који се
баве енергетском
делатношћу

Закон о трговини (''Сл. гласник РС'',
број 53/10)и 10/13);Закон о
енергетици("Сл. гласник РС", број
57/11,80/11,93/12, 124/12) ,Правилник о
минималним техничким условима за
обављање трговине дериватима нафте и
биогоривом ("Сл. гласник РС", број
46/2013),Правилник о изменама и
допунама правилника о техничким и
другим захтевима за течни нафтни
гас("Сл. гласник РС", број
46/2013),Правилник о техничким и
другим захтевима за течна горива
нафтног порекла ("Сл. гласник РС",
број 123/12,63/13,75/13)

Kонтрола субјеката
да ли поседују
лиценцу за
обављање
енергетске
делатности

Закон о енергетици("Сл. гласник РС",
број 57/11,80/11,93/12, 124/12) ,

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

НАДЛЕЖ
НА
СТАНДАРД
ИНСПЕК
ЦИЈА

Тржишна

SRPS 590
SRPS 228

ВРСТА
НАДЗОРА

НАЧИН КОНТРОЛЕ

ПЕРИОД
КОНТРОЛЕ

Проактиван

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

ЈануарДецембар

Проактиван

1.Административна
(документациона
провера)
2. Визуелна провера

ЈануарДецембар

Проактиван

1.Административна
(документациона
провера)
2. Визуелна провера

ЈануарДецембар

4. Дистрибутери у
трговини на мало

Увозници
Дистрибутери на
велико и мало

Тржишна

5

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)
Kонтрола
Правилник о техничким и другим
усаглашености
захтевима за керамичке плочице (''Сл.
керамичких
лист СЦГ'', бр. 1/06);Правилник о
плочица и
техничким и другим захтевима за
санитарне керамике
керамичку санитарну опрему (''Сл. лист
СЦГ'', бр. 62/04); Стандард SRPS EN
14411:2012 за керамичке плочице;
Стандард SRPS U.N5 100:2000 за
керамичку санитарну опрему;

6

7

ГРАЂЕВИНСКИ ПРОИЗВОДИ

4

Контрола
усаглашености
течног нафтног гаса
са захтевима
Правилника о
техничким и другим
захтевима за течни
нафтни гас

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 течни нафтни гас
(''Сл. гласник РС'', бр. 97/2010, 123/2012
и 63/2013) и одговарајући стандарди.

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

SRPS 589

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

SRPS EN 14411:2015
SRPS U.N5.100

Тржишна

Контрола
усаглашености
цемента

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 квалитету цемента
(''Сл.гласник РС'', број 34/2013, 44/2014)

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

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.

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

Тржишна

SRPS EN 197-1:2013

SRPS U.M9.015:1998
SRPS ISO 8144-1:1998
SRPS G.C7.202:1990
SRPS U.J5.600:1998

Проактиван

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

Јануар-до
утрошка
средстава

Проактиван

1.Административна
(документациона
провера)
2. Визуелна провера

Март-децембар

Проактиван

1.Административна
(документациона
провера)
2. Визуелна провера

Март-децембар

Проактиван

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

Јануар-до
утрошка
средстава

9

10

ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА

8

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),

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

Kонтрола
усаглашености
личне заштитне
опреме - обућа

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),

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

Kонтрола
усаглашености
личне заштитне
опреме - сунчане
наочаре

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),

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

Тржишна

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

Тржишна

SRPS EN ISO 20345:2013
SRPS EN ISO
20346:2009
SRPS EN 20347:2013
SRPS EN 13634:2011
SRPS EN 13832-1:2009
SRPS EN 15090:2014
SRPS EN 50321:2011

Тржишна

Проактиван

1.Административна
(документациона
провера)
2. Визуелна провера

Јануардецембар

Проактиван

1.Административна
(документациона
провера)
2. Визуелна провера

Јануардецембар

Проактиван

1.Административна
(документациона
провера)
2. Визуелна провера

март-октобар

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.

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

12

Закон о техничким захтевима за
производе и оцењивању усаглашености
("Сл. гласник РС", број 36/2009); Закон
Контрола
о тржишном надзору (''Сл. гласник РС'',
усаглашености
бр. 92/11); Правилник о електричној
електричних фенова
опреми намењеној за употребу у оквиру
за косу
одређених граница напона (''Сл.
гласник РС'', бр. 13/2010) и
одговарајући стандарди.

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

SRPS EN 60335-1:2012
SRPS EN 60335-2-23:2009

ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА LVD ДИРЕКТИВА

11

Kонтрола
усаглашености
електричне опреме
(фен, машиница за
шишање, машиница
за бријање,
грејалица,
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)

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 60335-280:2010 SRPS EN 60335-223:2009 SRPS EN 60335-29:2008 SRPS EN 60335-213:2011 SRPS EN 603352-78:2008 SRPS EN 605981:2010
SRPS EN
60598-2-1:2010
SRPS
EN 60598-2-4:2010
SRPS EN 60598-2-10:2010
Проактиван
SRPS EN 60598-211:2010 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

Проактиван

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

Јануар-до
утрошка
средстава

1.Административна
(документациона
провера)
2. Визуелна провера

Јануар-јун

14

15

16

ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА LVD ДИРЕКТИВ

13

контрола
усаглашености
електричних
апарата за бријање

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.

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

SRPS EN 60335-1:2012
SRPS EN 60335-2-8:2009

контрола
усаглашености
електричних
апарата за шишање

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.

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

SRPS EN 60335-1:2012
SRPS EN 60335-2-8:2009

Контрола
усаглашености
електричних пегли
за увијање косе

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.

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

SRPS EN 60335-1:2012
SRPS EN 60335-2-23:2009

Контрола
усаглашености
нисконапонских
осигурача

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.

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

SRPS HD 60269-3:2012

Проактиван

1.Административна
(документациона
провера)
2. Визуелна провера

Јануар-јун

Проактиван

1.Административна
(документациона
провера)
2. Визуелна провера

Јануар-јун

Проактиван

1.Административна
(документациона
провера)
2. Визуелна провера

Јануар-јун

Проактиван

1.Административна
(документациона
провера)
2. Визуелна провера

Јун-децембар

18

19

ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА EMC
ДИРЕКТИВА
МАШИНЕ-MD ДИРЕКТИВА

17

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.

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

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

Јануар-до
утрошка
средстава

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 60745-215:2010 SRPS EN 607452-17:2011 SRPS EN 60745- Проактиван
2-19:2011 SRPS EN 607452-2:2010 SRPS EN 607452-20:2010 SRPS EN 607452-3:2011 SRPS EN 607452-5:2011 SRPS EN
60745-2-6:2010 SRPS EN
60745-2-8:2010 SRPS EN
60745-2-9:2011

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

Јануар-до
утрошка
средстава

1.Административна
(документациона
провера)
2. Визуелна провера

Априлдецембар

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.

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

ауто дизалице

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.

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

Проактиван

ОПШТА
БЕЗБЕДНОСТ
ПРОИЗВОДА
ТЕКСТИЛНИ
ПРОИЗВОДИ

23

24

ХОМОЛОГАЦИЈА ВОЗИЛА И
ДЕЛОВА

22

ОБУЋА

21

R&TT ДИРЕКТИВА

20

1. Произвођачи
2. Увозници
3..Дистрибутери у
трговини на велико Тржишна
4.
Дистрибутери у
трговини на мало
1. Произвођачи
Закон о техничким захтевима за
2. Увозници
Kонтрола
производе и оцењивању усаглашености
3..Дистрибутери у
усаглашености
("Сл. гласник РС", број 36/2009);
Тржишна
трговини на велико
текстилних
Правилник о означавању и
производа
обележавању текстилних производа
4. Дистрибутери у
(''Службени гласник РС”, број 1/14)
трговини на мало
1. Произвођачи
Закон о техничким захтевима за
2. Увозници
производе и оцењивању усаглашености 3..Дистрибутери у
Контрола
("Сл. гласник РС", број 36/2009);
Тржишна
трговини на велико
усглашености обуће
Правилник о означавању обуће
(''Службени гласник РС”, број 1/14),
4. Дистрибутери у
трговини на мало
Контрола
безбедности
Закон о општој безбедности производа
намештаја за
(''Сл.гласник РС'', број 41/2009) и
отворени простор,
одговарајући стандарди
дечијих креветаца и
колевки

Закон о техничким захтевима за
производе и оцењивању усаглашености
("Сл. гласник РС", број 36/2009); Закон
Контрола
о тржишном надзору (''Сл. гласник РС'',
усаглашености
бежичних телефона, бр. 92/11); Правилник о радио опреми
и телекомуникационој терминалној
ТВ апарата
опреми (''Сл. гласник РС'', бр. 11/2012)
и одговарајући стандарди.

Контрола
усаглашености
кочних облога

Закон о потврђивању споразума о
усвајању једнообразних техничких
прописа за возила на точковима,
опрему и делове који могу бити
уграђени и/или коришћени на возилима
са точковима и условима за узајамно
признање додељених хомологација на
основу ових прописа (''Сл.гласник РС'',
број 11/2011), Правилник број 90једнообразни захтеви у погледу
хомологације склопова резервних
кочних облога, кочних облога за добош
кочнице и дискова и добоша за моторна
возила и њихове приколице

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

Тржишна

SRPS EN 581-1:2009
SRPS EN 5812:2010
SRPS
EN 581-3:2010
SRPS EN 1130-1:2009
SRPS EN
1130-2:2009

Проактиван

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

Јануар-до
утрошка
средстава

Проактиван

1.Административна
(документациона
провера)
2. визуелна провера

ЈануарДецембар

Проактиван

1.Административна
Јануар(документациона
провера)
Децембар
2. визуелна провера

Проактиван

1.Административна
Јануар(документациона
провера)
децембар
2. визуелна провера

Проактиван

1.Административна
Март(документациона
провера)
децембар
2. визуелна провера

4. Дистрибутери у
трговини на мало

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

Тржишна

План рада тржишне инспекције за 2016
Одељење за општи надзор

Ред
.бр

Предмет
контроле

Субјекти
контроле

1

Посредовање у
промету и
закупу
непокретности

2

Промет
Привредна
возила и
друштва и
друге
Предузетници
луксузне робе

посредници

Разлог/сврх
а/
Промет
робе/усл. процењен
ризик

Законски основ

јан. феб.

Услуге

Закон о посредовању у
Извештај
промету и закупу
Националне
непокретности; Закон о
процене
спреч.прања новца и Закон
ризика
о оглашавању

Роба

Извештај
Закон о спре. прања новца
Националне
и ФТ;Закон о трговини,
процене
Закон о оглашавању
ризика

Услуге

Извештај
Националне
процене
ризика;
Извештај
Групације за
посреднике
при ПКС и
ПКБ

Закон о инспекцијском
надзору, Закон о
оглашавању;

3

Посредовање
у промету и
закупу
непокретност физичка лица
и од стране
нерегистрован
их лица

4

привредна
кондиторски
друштва,
производи у
предузетници
промету на
и физичка лица
мало

роба

пријаве у
2015.години

Закон о трговини;
Правилник о евиденцији
проемта;

5

Контрола
Привредна
промета
друштва и
хлеба од
Предузетници
брашна Т-500

роба

примена
Уредбе

Уредба о обавезној
производњи хлеба од
брашна Т-500

роба

контрола
вођења
евиденције,
заштите
потрошача и
легалност
трговаца

Закон о трговини, Закон о
електронској трговини,
Закон о заштити
потрошача и Закон о
инспекцијском надзору

6

Контрола
електронске
трговине
парфемима

привредна
друштва,
предузетници
и физичка лица

Први квартал

x

x

x

7

Контрола
примене
закона о о
Привредна
заштити
друштва,
становништва
предузетници и
од
физичка лица
изложености
дуванском
диму

8

Контрола
увезених
оптичких
дискова

9

Kонтролa
снижења
цена одеће и
обуће

увозници
оптичких
дискова
Привредна
друштва и
предузетници

х

х

члан 19. Закона о
оптичким дисковима

промет
робе

Злоупотреба
продајних
подстицаја и
обмањујуће
пословање

Закон о заштити
потрошача, Закон о
трговини, Закон о
оглашавању

неинформиса Одредбе о истицању цене
ност
и одредбе о непоштеном
трговаца о
пословању Закона о
законским
заштити потрошача
обавезама

промет
робе

контрола
изгледа и
11
садржаја
рачуна

пружаоци
услуга од
општег
економског
интереса

промет
робе/услу
га

трговци на
мало

непоштовање
ограничења
приликом
промет оглашавања
робе/услу информација
о кжвалитету
га
дувана и
дуванских
производа

Уништавање

х

повреда
ауторских
права

Привредна
друштва

13 робе

х

промет
робе/услу
га

Контрола
истицања
цене и
10
придрижавањ
а истакнуте
цене

Контрола
оглашавања
12 дувана и
дуванских
производа

Закон о заштити
становништва од
изложености дуванском
диму

неинформиса
ност
трговаца о
законским
обавезама

х

члан 56. и 92. Закона о
заштити потрошача

Закон о оглашавању

Закон о посебним
овлашћењима

x

x

14

15

Трговина на
откупним
местима

Контрола
нелегалног
промета
цигарета,
резаног дувана
и пратеће
опреме

Контрола
нерегистрован
их субјеката и
16
нелегалног
промета робе
на пијацама

17

Kонтрола
промета
наочара за
сунце и
наочара са
диоптријом

Спречавање
нелегалног
промета
18 брашна и
млинско
пекарских
производ

Привр.друш. и
предузетници

Привредна
друштва,
Предузетници,
физичка лица

Предузетници,
физичка лица

Привредна
друштва,
Предузетници,
физичка лица

Привредна
друштва и
Предузетници и
физичка лица

роба

Примена
Правилника
о
минималним
техничким
условима за
трговину на
откупним
местима

Закон о трговини

Роба

Уочена
продаја
резаног
дувана и
цигарета на
улицама,пија
цама и око
пијаца

Закон о инспекцијском
надзору, Закон о
оглашавању и Закон о
дувану

Роба

Велики ризик
од
бесправног
рада на
пијацама

Закон о трговини, Закон о
инспекцијском надзору

Роба

У току лењих
месеци
појављују се
у продаји
веће
количине
наочара за
сунце

Закон о трговини, Закон о
инспекцијском надзору

Роба

Повећан
ризик од
нелегалног
промета
брашна и
млинско
пекарских
производа.

Закон о трговини, Закон о
инспекцијском надзору

x

x

Спречавање
нелегалног
19 промета кафе
и алкохолних
пића

Привредна
друштва и
Предузетници и
физичка лица

Роба

Повећан
ризик од
нелегалног
промета
алкохолних
Закон о трговини, Закон о
пића и кафе
инспекцијском надзору
(увозници
сирове кафе,
пржионице,
до
малопродаје).

Спречавање
нелегалног
промета
текстила и
одеће

Привредна
друштва,
Предузетници,
физичка лица

Роба

Закон о трговини, Закон о
инспекцијском надзору

20

Контрола
рада
предузетника
Предузетници
21
са статусом
привремене
одјаве у АПР-у
Спречавање
нелегалнох
22
промета воћа
и поврћа

Привредна
друштва и
Предузетници и
физичка лица

Роба и
услуге

Роба

Високоризичн
и учесници
на тржишту

Закон о инспекцијском
надзору

Високоризичн
Закон о трговини и Закон о
и учесници
инспекцијском надзору
на тржишту

х

х

пекције за 2016

Период контроле
Први квартал

Други квартал

март апр. мај

јун

Трећи квартал
јул

Четврти квартал

авг. септ. окт. нов.

x

дец.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

х

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

х

x

x

x

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

х

