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На основу члана 44. Закона о инспекцијском надзору (Сл. Гласник РС, бр. 36/2015), а према реализацији активности спроводених 

према методологији усвојеногПлана рада за 2016.годину, односно према програму Развој трговине и заштите потрошача-Сузбијање 

сиве економије у области трговине и усклађивање активности трговаца са прописима, Програмској активности - Тржишна 

инспекција и Пројекту ИПА 2010 - Јачање система  тржишног надзора прехрамбених и непрехрамбених производа у 

Републици Србијиобјављује се следећи: 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКТОРА ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

Обавезнисадржај и информације и подацисаобјашњењима Остваренирезултати 

1 Бројспреченихилибитноумањенихвероватнихнастанакаш
тетнихпоследицапозакономзаштићенадобра, права и 
интересе (превентивноделовањеинспекције) 

626 службених саветодавних посета 
98 препорука 

2 Обавештавањејавности, пружањестручне и 
саветодавнеподршкенадзиранимсубјектимаилилицимак
ојаостварујуодређенаправа у надзиранимсубјектимаили 
у везисанадзиранимсубјектима, 
укључујућииздавањеаката о применипрописа и 
службенесаветодавнепосете, 
превентивниминспекцијскимнадзорима и 
другимактивностимаусмеренимкаподстицању и 
подржавањузаконитости и безбедностипословања и 
поступања и 
спречавањунастанкаштетнихпоследицапозаконом и 
другимпрописомзаштићенадобра, права и интересе, 

Објављено на сајту Министарства: 
- Информатор о раду (месечно ажуриран) 
-Упутство: „Како да поднесете пријаву тржишној инспекцији“ 
-Информације о КЕП за трговину ван продајног објекта 
-Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код обвезника који врше 
делатност посредовања у промету непокретности 
-Поступак и обрасци за пријаву откупног места 
-Регистар откупљивача и откупних места 
-Контролне листе 
- Небезбедни непрехрамбени производи ''НЕПРО'' 
 



саподацима о броју и облицимаовихактивности и 
кругулицаобухваћенихтимактивностима 
(превентивноделовањеинспекције) 

3 Нивоусклађеностипословања и 
поступањанадзиранихсубјекатасазаконом и 
другимпрописом, којисемерипомоћуконтролнихлисти 

 85 % 
(податак је изУправљачкогинформационогситема, након  објављивања контролних листа и њихове 
имплементације у информациони систем) 

4 Бројоткривених и 
отклоњенихилибитноумањенихнасталихштетнихпоследи
цапозакономзаштићенадобра, права и интересе 
(корективноделовањеинспекције) 

Донето је 5.053 управних аката, од којих је 248 закључака о уклањању напуштене робе и 4.805 
решења.  
 

5 Бројутврђенихнерегистрованихсубјеката и 
мерeспроведенeпремањима 

882 нерегистрованих субјеката 
832 изреченемере за упус у регистар 
827 забрана обављања делатности 
428 заплена робе (9.802.000рсд) 
385 мера извршено 
775 захтева за покретање прекршајног поступка 

6 Мерeпредузетeрадиуједначавањапраксеинспекцијскогна
дзора и њиховодејствo 

За све области надзора креиране и објављене контролне листе 

7 Остварењeплана и 
ваљаностпланирањаинспекцијскогнадзора, 

Детаљни подаци се налазе у документу на сајту Министарства, линк  
http://mtt.gov.rs/informator-o-radu/ 
832 изреченемере за упус у регистар( 750 за упис у основни регистар, 50 за упис у посебан регистар 
или евиденцију и 32 налагања прибављања дозволе/одобрења/лиценце) што је 92%остварења 
плана; 
478.364 комадакривотворених и пиратскихпроизводакојасеповлачисатржишта, што је око 2,5 пута 
више од планираног; 
85% редовних-проактивних инспекцијских надзора, остварен план у потпуности; 
15%надзорасаутврђенимнеправилностима, што је 33%  од планираног 
(податак је из Управљачког информационог ситема Сектора тржишне инспекције); 
177.261.481 рсд 
вредностнеусаглашених/небезбеднихпроизводакојасеповлачисатржишта/опозиваодпотрошача, 
што је 85% од планираног; 
34.848 л количина деривата нафте која је повучена са тржишта, што је 33% од планираног; 
14 група производа обухваћено тржишним надзором, 70% од планираног 
32% узорака са негативним анализама, што је 80% од плана; 

8 Нивокоординацијеинспекцијскогнадзорасаинспекцијски
мнадзоромкогавршедругеинспекције 

Координација инспекцијског надзора са другим инспекцијама: 
у контроли гранита саинспекцијом за заштиту животне средине, 
у области производње и промета меда у циљу спречавање сиве економије, са ветеринарском 
инспекцијом, 
у области контроле  нерегистрованих субјеката, посебно резаног дувана са представницима 
инспекције јединица локалних самоуправа. 

9 Материјални, технички и 
кадровскиресурсикојејетржишнаинспекцијакористила у 
вршењуинспекцијскогнадзора и мерамапредузетим у 

Материјални ресурси - Законом о буџету за 2016.годину опредељена средства за спровођење 
Програмске активности ''Тржишна инспекција'' у укупном износу  од 525.065.000 РСД и реализацију 
ИПА Пројекта ''Јачање система тржишног надзора'' у износу од 12.130.000 РСД  



циљуделотворнеупотребересурсаинспекције и 
резултатипредузетихмера 

Технички ресурси - 132 моторна возила, од тога 120 регистрованих, сви тржишни инспектори 
поседују преносиве рачунаре - лап топове, организационе јединице поседују мултифункционалне 
уређаје. 
Кадровски ресурси -  у Сектору тржишне инспекције ангажовано је 422 извршиоца и409 извршилаца 
има овлашћења за вршење инспекцијског надзора а 13 извршилаца је ангажовано за канцеларијске, 
административне и евиденционе послове.Координатори и руководиоци ужих организационих 
јединица (одељења, одсека и група), којих је укупно 102,  обављају непосредан инспекцијски 
надзор и координирају контроле непосредно на терену.  

10 Придржавањероковапрописанихзапоступањеинспекције Тржишна инспекција се придржавала прописаних рокова за поступање и то у смислу рокова за 
обавештавање подносилаца пријава, као и у погледу поштовања рокова за издавања записника, 
решења и других управних аката. 

11 Законитоступравнихакатадонетих у 
инспекцијскомнадзору (бројдругостепенихпоступака, 
њиховисход, бројпокренутихуправнихспорова и 
њиховисход) 

У 2016.години изјављено је 99 жалби које су  прослeђене другостепеном органу. 
3 жалбе су одбачене ( члан 229 ЗУПа), 
56 жалби је одбијено као неосновано(чл.230 ЗУПа) 
у 3 предмета поништена су решења и предмет уступљен надлежном органу на решавање( члан 231 
став 2 ЗУПа), 
23 жалбе су усвојене,поништена су решења првостепеног органа и предмети враћени првостепеном 
органу на поновни поступак и одлучивање(члан 232 став 2 ЗУПа), 
У 10 предмета жалбе су усвојене и поништена решења првостепеног органа и другостепени орган 
управну ствар решеио сходно члану 233 став 1 ЗУПа, 
Решенаје 1 жалбазбогћутањауправе у поступкуизвршењапресудеУправногсуда (члан 236 ЗУПа). 
Од судаједостављено 15 тужбикојимјепокренутуправниспорпротивдругостепенихрешења 
у 5 предметапресудомУправногсудатужба сеодбија 
 у 1 предметудонеторешењедасетужбаодбацује 
у 1 предметујепоништенорешењедругостепеногорганаиуправнисуд у 
спорупунејурисдикцијерешиотужбутужиоцатакоштојеналожиодасетужиоцувратиодузетароба 
у 1предметујепоништенодругостепенорешење и предметвраћеннапоновнипоступак 

12 Поступање у решавањупритужбинарадинспекције, 
саисходиматогпоступања, 
узпосебноистицањебројаподнетихпритужби и 
областираданакојесусеодносиле 

Достављено је 16 притужби на рад тржишних инспектора од којих  је у 7 предмета сачињена 
службенабелешка – анонимне пријаве, 7 одговора подносиоцима, једно обавештење Управној 
инспекцији, једно обавештење другостепеном ограну Министарства. 
2 кривичне пријаве- тим поводом прослеђено једно изјашњење Општинском јавном тужилаштву и 
једно изјашњење Полицијској управи по поднетим кривичним пријавама против тржишних 
инспектора од стране физичког лица  
7 дисциплинских поступака са изреченим мерама и2 дисциплинска поступка у току 
Области рада на које се односе поднете притужбе су у већини случајева приговори странака на 
поступање тржишних инспектора по њиховим представкама, а остало се односи на теже и лакше 
повреде радне дисциплине. 



13 Обуке и другиоблицистручногусавршавањаинспектора, 
односнослужбеникаовлашћенихзавршењеинспекцијског
надзора, сабројемтихобука и 
другихобликастручногусавршавања и бројеминспектора, 
односнослужбеникаовлашћенихзавршењеинспекцијског
надзоракојисупохађалитеобуке и 
другеобликестручногусавршавања 

Интерне обуке: 
23 радионице о примени Закона о инспекцијском надзору- учесници су сви тржишни инспектори у 
Сектору тржишне инспекције 
1 радионица о примени Закона о трговини у делу поверених послова-12 комуналних инспектора 
Града Крагујевца 
 
Екстерне обуке: 
17 радионица  
1 у организацији Министарства Твининг ИПА 2011 
1Развој електронског пословања  
1 Пословно окружење за развој електронске трговине у Србији 
1 процеси и плаћања у електонкој трговини 
Заштита потрошача у електронској трговини 
Округли сто е-трговина симпозијум о новим техн. У поштанском и телеком. саобраћају-ПостТел2016 
2 МДУЛС пројекат за боље услове пословања УСАИД-програм обуке о новом регулаторном и 
институционалном оквиру за инс. надзор (ЗОИН, тренинг тренера и напредни тренинг за тренера) 
2 МДУЛС пројекат за боље услове пословања УСАИД-програм обуке о новом регулаторном и 
институционалном оквиру за инспекцијски надзор тренинг за инспекторе, вештине неопходне за 
спровођење инспекцијског надзора  
МПЗЖС развој у управљању хемикалијама и биоциднимпроизводима у РС 
Управљање ризиком од хемикалија у РС 
Даља имплементација стратегије за апроксимацију у области животне средине 
Твининг пројекат јачање капацитета националног система за инфраструктуру квалитета и тела за 
оцењивање усаглашености производа у РС 
OEBS посредници у промету непокретности- као обвезници по Закону о спречавању прања новца 
Обука запослених из области заштите од пожара 
Обука запослених из области безбедности и здравља на раду 
Обука према општем програму за усавршавање државних службеника-СУК 
МТТТ Јачање система заштите потрошача у РС 
TAIEX непоштенапословнапракса 

14 Иницијативезаизмене и допунезакона и другихпрописа Измене и допуне Закона о општој безбедности производа у циљу даљег усаглашавања са ЕУ 

15 Мере и проверепредузете у циљупотпуности и 
ажурностиподатака у информациономсистему 

Праћење и администрирање корисничких компоненти Управљачког информационог система 
тржишне инспекције (МИМИС), давањестручнихупутстава, објашњења и 
обавештењатржишниминспекторима у везиМИМИСа, администрирање help desk МИМИСа, 
ажурирање измена и допуна корисничких компоненти и идентификација и анализа грешака и 
недостатака, вођење евиденције 

16 Стање у 
областиизвршавањаповеренихпословаинспекцијскогнадз
ора 

Поверени послови ЈЛС по Закону о трговини 
43ЈЛС је определило комуналне инспекторе за обављање повериних послова из члана 54. Закона о 
трговини; 
28ЈЛС је доставило извештај о раду на повереним пословима за 2016.годину од којих је6 ЈЛС 
известило да нису вршили надзор по повереним инспекцијским пословима. 
Према достављеним извештајима по повереним пословима у инспекцијском надзору је предузето  
следеће: 



Извршено је 2.867 инспекцијскихнадзорауз ангажовање 71 извршиоца 
95 координираних/заједничких инспекцијских надзора 
Донето је 1.521 управни акт(решењe/закључак) 
Обављено је 105 службених саветодавних посета 
Откривено 1.246нерегистрованих субјеката 
Поднето је 234 захтева за покретање прекршајног поступка а у 24 надзора примењен је Члан 42. Став 
3. Закона о инспекцијском надзору. 
Поверени послови АП Војводина по Члану 81 Закона о утврђивању надлежности АП Војводина 
Контроле вршене по налозима Сектора тржишне инспекције искључиво у области заштите ауторског 
и сродних права, 2 извршиоца. 

17 Исходипоступањаправосуднихорганапозахтевимазапокр
етањепрекршајногпоступка, 
пријавамазапривреднипреступ и 
кривичнимпријавамакојејеподнелатржишнаинспекција 

Достављено 2.796 пресуда правосудних органа по поступцима покренутим у ранијем периоду и то: 
2.274-одговорни; 
471-Обустава/прекид (од чега 285 апсолутна застарелост); 
40-ослобађајућа 
11-остало (укидање, одбацивање) 

 


