ЗАКОН
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ТРГОВИНИ
Члан 1.
У Закону o трговини („Службени гласник РС”, брoj 53/10), у члану 2. тачка
8) мења се и гласи:
„8) произвођач је правно лице, предузетник или физичко лице које
израђује производ или се у том својству представља стављањем на производ
свог пословног имена, имена или назива, жига, или друге препознатљиве
ознаке или начина;”.
Члан 2.
У члану 11. став 2. тачка 4) брише се.
Члан 3.
Назив изнад члана и члан 19. мењају се и гласе:
„Пуномоћник и изјава о трговини личним нуђењем
Члан 19.
Трговина личним нуђењем може да се обавља лично, односно преко
пуномоћника који не мора да испуњава услове за трговца из члана 11. овог
закона.
Трговац, као и његов пуномоћник, дужни су да поседују писану изјаву о
обављању трговине личним нуђењем, која нарочито садржи податке о:
пословном имену трговца, имену и личном броју пуномоћника, опису
робе/услуга која је предмет промета, податке о периоду, начину и подручју на
којем ће се обављати трговина, као и друге потребне податке.
Трговац је дужан да изјаву из става 2. овог члана, потписану и оверену
својим печатом, држи видно истакнуту на месту понуде, односно да је да на
увид лицу према којем је усмерена понуда у тренутку првог обраћања.
Министар ближе прописује садржину и облик изјаве из става 2. овог
члана.”
Члан 4.
Назив изнад члана 29. и члан 29. бришу се.
Члан 5.
Назив изнад члана 32. и члан 32. бришу се.
Члан 6.
У члану 35. став 2. мења се и гласи:
„Робу у превозу морају да прате исправе из става 1. овог члана које су у
непосредној вези са њеним превозом.”
Члан 7.
У члану 37. став 2. мења се и гласи:
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објекту, односно у трговини ван продајног објекта, на месту које се пријави
министарству.”
Став 5. брише се.
Досадашњи став 6. који постаје став 5. мења се и гласи:
„Министар ближе прописује садржину, облик, начин вођења и место
чувања евиденције из става 1. овог члана.”
Члан 8.
У члану 39. после става 5. додаје се став 6. који гласи:
„Издавалац посебне ознаке, односно трговац предметне робе/услуге,
дужан је да учини доступним елаборат из става 2. овог члана, сваком
заинтересованом лицу, на месту продаје, путем интернета или на други начин
којим се омогућава једноставан и бесплатан приступ том документу.”
Члан 9.
У члану 40. став 1. речи „земљи порекла” замењују се речима „земљи
производње, односно увоза”.
Став 5. мења се и гласи:
„Као земља производње, односно увоза у смислу става 1. овог члана,
може се навести Европска унија (ЕУ), ако се роба производи, односно увози
у/из земље која је чланица ЕУ.”
Члан 10.
Члан 41. мења се и гласи:
„Трговац је дужан да на јасан, несумњив, лако уочљив и читљив начин
истакне продајну цену робе/услуга која се нуди у трговини на мало.
Продајна цена је укупна, коначна цена по јединици робе, или дате
количине робе, односно коначна цена услуге, укључујући све порезе и дажбине.
Трговац је дужан да поред продајне цене означи и јединичну цену за
претходно упаковане производе.
Јединична цена је продајна цена обрачуната по килограму, литру, метру,
квадратном метру, кубном метру или другој јединици мере која се уобичајено
користи у промету одређене робе/услуге.
Претходно упаковани производи су производи који су упаковани без
присуства купца, при чему се количина тих производа не може променити без
промене паковања односно без отварања паковања при чему настаје видно
оштећење.
Ако роба није упакована него се мери у присуству потрошача, трговац је
дужан да истакне само јединичну цену робе.
Јединична цена се не мора посебно истицати ако је једнака продајној
цени.
Одредбе ст. од 1. до 7. овог члана не примењују се на продају путем
јавног надметања, као и на продају уметничких дела и антиквитета.
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на велико, трговац је дужан да јасно, на уочљив начин истакне прво продајну
(малопродајну) цену, па велепродајну цену за сваку робу коју нуди на продају.
У пружању услуга, трговац је дужан да на видном месту истакне само
јединичну цену услуга (нпр. према сату, километру, киловат-сату и сл.), на
начин из става 1. овог члана.
Цена се истиче у валути платног промета.
Изузетно, цена може да се истиче у страној валути, са назнаком
обрачунског курса, у трговини услугама у туризму које су у непосредној вези са
иностранством, возилима, односно у складу са посебним прописима.
Министар ближе прописује начин и услове истицања јединичне цене за
поједине врсте производа.”
Члан 11.
У члану 43. став 4. мења се и гласи:
„Јединица локалне самоуправе прописује услове за одређивање радног
времена за трговину која се обавља на њеном подручју, за трговинске формате
или облике трговине ван продајног објекта, путем одређивања укупног трајања
радног времена и његовог временског распореда (дневни, недељни, месечни и
годишњи); време продаје појединих врста робе чија употреба може битно да
утиче на јавни ред и мир (алкохолна пића и пиво, пиротехничка средства и сл.);
обавезу држања отвореним појединих продајних објеката у току празника и
других нерадних дана, односно обавезу увођења дежурства у тим данима,
водећи рачуна о врсти робе која се у њима продаје, потребама потрошача и
локацијском распореду тих објеката.”
Члан 12.
У члану 44. став 2. мења се и гласи:
„Ако је разлог за продајни подстицај евентуално умањење употребне
вредности робе (роба са грешком, оштећењем, пред истеком рока трајања и
сл.), тај разлог се мора јасно истаћи.”
У ставу 5. речи „и период у којем је важила претходна цена” бришу се.
Став 9. брише се.
Члан 13.
Члан 45. брише се.
Члан 14.
Назив изнад члана 47. и члан 47. мењају се и гласе:
„Праћење трговине и тржишта
Члан 47.
Министарство прикупља, води, прати и анализира податке о трговини,
тржишту и трговинској мрежи, а нарочито о њеној структури, ради иницирања и
праћења ефеката мера економске политике у области тржишта и трговине и
мера унапређења трговине.
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или имаоци јавних овлашћења, у оквиру евиденција које воде или података које
прикупљају, а нарочито путем статистичких истраживања, ти подаци се по
захтеву достављају министарству.
Подаци који се прикупе за појединe трговце, имају својство поверљивих
података у смислу прописа којима се уређује тајност података.
Ради праћења трговине, тржишта и трговинске мреже, а нарочито у
погледу робе и услуга из члана 46. овог закона, министар може да нареди
достављање података о цени, залихама, појединим условима промета или
других релевантних података.”
Члан 15.
Назив изнад члана 48. и чл. 48. и 49. бришу се.
Члан 16.
После члана 50. додају се назив и члан 50а, који гласе:
„Судска заштита
Члан 50а
Тужбом због непоштене тржишне утакмице (нелојалне конкуренције)
може се захтевати утврђивање радње непоштене тржишне утакмице, забрана
њеног даљег вршења, отклањање насталих последица, као и накнада штете.
Оштећени трговац (конкурент) има право на накнаду материјалне штете,
као и нематеријалне штете због повреде пословног угледа.
Суд ће досудити правичну новчану накнаду нематеријалне штете, ако
нађе да околности случаја то оправдавају, а нарочито значај, трајање и
интензитет повреде, ефекат повреде на пословање тужиоца, значај повређеног
добра и циљ коме служи та накнада, као и томе да се њоме не погодује
тежњама које нису спојиве са њеном природом и друштвеном сврхом.
Тужба се може поднети у року од шест месеци од сазнања за радњу и
учиниоца, а најкасније у року од три године од окончања радње.
Суд може наредити да се пресуда којом се усваја тужбени захтев, објави
у „Службеном гласнику Републике Србије”, на трошак штетника.
Поступак по тужби због непоштене тржишне утакмице је хитан.”
Члан 17.
У члану 53. став 2. брише се.
Члан 18.
У члану 55. став 1. тачка 8) мења се и гласи:
„ 8) одређује, односно узима узорке робе и других предмета;”.
Члан 19.
У члану 56. после става 2. додаје се став 3. који гласи:
„Министар прописује облик и садржину службене легитимације из става
1. тачка 4) овог члана.”
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У члану 59. у ставу 1. речи: „који не може бити краћи од три дана нити“
замењују се речима: „који не може бити краћи од 24 сата, а не може бити.”
Члан 21.
У члану 60. став 4. после речи: „забране” додају се запета и речи:
„укључујући забрану промета робе која прати пружање услуге.”
Члан 22.
У члану 61. став 1. тачка 2) мења се и гласи:
„ 2) ако не испуњава услове из члана 30. ст. 1. и 2. овог закона;”.
Члан 23.
Назив изнад члана и члан 64. мењају се и гласе:
„Продаја и уступање без накнаде одузете робе
Члан 64.
Одузету робу која испуњава услове за стављање у промет, по
коначности решења о одузимању, продаје орган преко чијих инспектора је
одузета роба, ту робу продаје путем јавног надметања.
Средства остварена продајом робе, из става 1. овог члана, по одбитку
трошкова, уплаћују се у буџет Републике Србије, ако је роба одузета преко
тржишних инспектора, односно у буџет локалне самоуправе, ако је одузета
преко комуналне инспекције.
Влада, односно надлежни орган локалне самоуправе, може робу из
става 1. овог члана и робу чија продаја није могућа за хуманитарне сврхе
уступити без накнаде државним органима, установама социјалне заштите,
васпитно-образовним установама, установама културе, хуманитарним
организацијама и другим корисницима хуманитарне помоћи, као и за друге
оправдане сврхе.”
Члан 24.
У члану 65. став 1. речи „стручног проценитеља” бришу се.
Став 2. мења се и гласи:
„Влада ближе уређује начин и услове продаје, уступања без накнаде и
уништавања одузете робе.”
Став 3. брише се.
Члан 25.
У члану 71. став 1. речи: „предузимања, односно окончања контроле”
замењују се речима: „издавања записника”.
Члан 26.
У члану 74. став 1. тачка 5) речи: „оквирном радном времену” замењују
се речима „прописаним условима.”
Тачка 6) мења се и гласи: „не достави податке у складу са чланом 47.
овог закона.”
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У члану 75. став 1. тачка 1) брише се.
У тачки 4) речи „чл. 22.” замењују се речима „чл. 21.”
Члан 28.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

