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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 усвојеног Плана рада за 2017.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 Србији објављује се следећи:
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКТОРА ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

1

2

Обавезни садржај и информације и подаци са
објашњењима
Број спречених или битно умањених
вероватних настанака штетних последица по
законом заштићена добра, права и интересе
(превентивно деловање инспекције)
Обавештавање јавности, пружање стручне и
саветодавне подршке надзираним субјектима
или лицима која остварују одређена права у
надзираним субјектима или у вези са
надзираним субјектима, укључујући издавање
аката о примени прописа и службене
саветодавне посете, превентивним
инспекцијским надзорима и другим
активностима усмереним ка подстицању и
подржавању законитости и безбедности

Остварени резултати
393 службених саветодавних посета из области промета пољопривредних производа на
откупним местима, оглашавања у образовно васпитним установама, промета и закупа
непокретности, примени ЛВД, ЕМЦ и Правилника о безбедности машина,
846 извештаја о самопровери
67 препорука
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
-Јавна база бензинских станица
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пословања и поступања и спречавању настанка
штетних последица по законом и другим
прописом заштићена добра, права и интересе,
са подацима о броју и облицима ових
активности и кругу лица обухваћених тим
активностима (превентивно деловање
инспекције)

-Небезбедни непрехрамбени производи „НЕПРО“
-Разговори са привредом у оквиру манифестације „Дани отворених врата са инспекцијама“
-Одржан семинар посредницима у промету непокретности на тему „ Спречавање прања
новца и финансирања тероризма „
- План тржишне инспекције за 2018
- Донето је 58 решења о превентивним мерама за налагање достављања докумената за
праћење промета базног уља

Ниво усклађености пословања и поступања
надзираних субјеката са законом и другим
прописом, који се мери помоћу контролних
листи
Број откривених и отклоњених или битно
умањених насталих штетних последица по
законом заштићена добра, права и интересе
(корективно деловање инспекције)
Број утврђених нерегистрованих субјеката и
мерe спроведенe према њима

80 %

Мерe предузетe ради уједначавања праксе
инспекцијског надзора и њихово дејствo
Остварењe плана и ваљаност планирања
инспекцијског надзора,

Ниво координације инспекцијског надзора са

5.328 управних мера, 120 закључака

997 нерегистрованих субјеката
834 изречене мере за упус у основни регистар
154 изречене мере за упис у посебан регистар
992 забрана обављања делатности
524 заплена робе
1.409 мера извршено
927 захтева за покретање прекршајног поступка
За све области надзора креиране и објављене контролне листе
Детаљни подаци се налазе у документу на сајту Министарства, страна 130 , линк
http://mtt.gov.rs/download/Informator%20o%20radu(3).pdf
988 (планирано 1000) изречена мере за упус у регистар, што је 99 % остварења плана
62.535 (планирано 270.000) комада кривотворених и пиратских производа која се повлачи са
тржишта, што је 23 % остварења плана;
85% (планирано87%) редовних-проактивних инспекцијских надзора, што је 98 %остварења
плана;
20% (планирано 50%) надзора са утврђеним неправилностима, што је 40% од планираног
80.899.560 рсд (планирано 225.000) вредност неусаглашених/небезбедних производа која се
повлаче са тржишта/опозива од потрошача, што је 36% од планираног;
49.968 л деривата нафте која је повучена са тржишта, извршен је реизвоз приближно 50.000 л
базног уља као резултат превентивних мера, (планирано 95.000) што је остварење планираног,
19 група производа обухваћено тржишним надзором, (планирано 25 ), што је 76% од
планираног, јер је извршена ревизија плана у септембру 2017. године, имајући у виду измене
прописа и обезбеђење средстава за узорковање, тако да је 6 група производа пребачено у
2018. годину
30% узорака са негативним анализама( планирано 40%),што је 75% од плана
Координација инспекцијског надзора:

инспекцијским надзором кога врше друге
инспекције
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Материјални, технички и кадровски ресурси
које је тржишна инспекција користила у
вршењу инспекцијског надзора и мерама
предузетим у циљу делотворне употребе
ресурса инспекције и резултати предузетих
мера
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Придржавање рокова прописаних за
поступање инспекције
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Законитост управних аката донетих у
инспекцијском надзору (број другостепених
поступака, њихов исход, број покренутих
управних спорова и њихов исход)
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Поступање у решавању притужби на рад
инспекције, са исходима тог поступања, уз
посебно истицање броја поднетих притужби и
области рада на које су се односиле

у контроли гранита са инспекцијом за заштиту од јонизујућег зрачења, у области промета
базног уља са Управом царине, у области контроле нерегистрованих субјеката, посебно
резаног дувана и огревног дрвета са представницима инспекције јединица локалних
самоуправа, са шумарско-ловним инспекторима и са представницима МУПа
Материјални ресурси - Законом о буџету за 2017.годину опредељена средства за спровођење
Програмске активности ''Тржишна инспекција'' у укупном износу од 536.399.000 РСД и
реализацију ИПА Пројекта ''Јачање система тржишног надзора'' у износу од 11.520.000 РСД
132 моторна возила, од тога 119 регистрованих, 13 возила предато за отпис, сви тржишни
инспектори поседују преносиве рачунаре - лап топове, организационе јединице поседују
мултифункционалне штампаче, a од кадровских ресурса у Сектору тржишне инспекције
ангажовано је 404 извршиоца,
391 извршиоца имају овлашћења за вршење инспекцијског надзора, од којих је 87
руководиоца организационих јединица и координатора који не врше непосредни
инспекцијски надзор,
13 извршилацa је ангажовано за канцеларијске, административне, евиденционе и аналитичке
послове.
Тржишна инспекција се придржавала поступаних рокова за поступање и то у смислу рокова за
обавештавања подносилаца пријава, као и у погледу поштовања рокова за издавања
записника, решења и других управних аката.
132 жалбе прослeђених другостепеном органу и донето исто толико решења другостепеног
органа,
3 жалбе су одбачене ( члан 229. ЗУПа, односно 167. нови ЗУП),
89 жалби је одбијено као неосновано (чл.230 ЗУПа, односно 170.нови ЗУП)
у 3 предмета поништена су решења и предмет уступљен надлежном органу на решавање (
члан 231. став 2 ЗУПа),
у 2 предмета поништена решења и другостепени орган сам решио управну ствар ( члан 232.
став а ЗУПа),
22 жалбе су усвојене,поништена решења првостепеног органа и предмет враћен првостепеном
органу на поновни поступак и одлучивање (члан 232. став 2 ЗУПа, односно 171.ст.2.и3. нови
ЗУП),
у 13 предмета жалбе су усвојене, поништена решења првостепеног органа и другостепени
орган управну ствар решио сходно чл.233.ст.1., односно 171.ст.5. нови ЗУП,
1 поступак обустављен, странка одустала од жалбе
Од суда је достављено 19 тужби којим је покренут управни спор против другостепених
решења,
у 6 предмета пресудом Управног суда тужба се одбија
у 1 предмету донето решење о прекиду поступка,
у 3 предмета је поништено другостепено решење и предмет враћен на поновни поступак
16 притужби на рад тржишних инспектора од чега:
10 неоснованих,
3 дисциплинска поступака са изреченим казнама,
1 дисциплинска казна престанка радног односа,
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Обуке и други облици стручног усавршавања
инспектора, односно службеника овлашћених
за вршење инспекцијског надзора, са бројем
тих обука и других облика стручног
усавршавања и бројем инспектора, односно
службеника овлашћених за вршење
инспекцијског надзора који су похађали те
обуке и друге облике стручног усавршавања

14

Иницијативе за измене и допуне закона и
других прописа
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Мере и провере предузете у циљу потпуности
и ажурности података у информационом

1 није утврђена дисциплинска одговорност,
1 поступак 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.
Интерне обуке:
16 Обука/радионица о примени Закона о оглашавању, којима је присуствовало 323 тржишних
инспектора из свих организационих јединица,
17 Обука/радионица о примена Закона о инспекцијском надзору у делу превентивног
деловања инспекције, праћењу стања, анализи, процени и управљању ризицима и примена
МИМИС-а, 312 тржишних инспектора из свих организационих јединица,
3 Обука/радионице о примена новог Закона о општем управном поступку, којима је
присуствовало 57 тржишних инспектора из појединих одсека одељења Београд
2 Обука/радионице о примени Закона о трговини у делу поверених послова-36 полазника,
комуналних инспектора Града Новог Сада, и 25 полазника комуналних инспектора Града
Пожаревац
12 Обука/радионица на тему „„Контрола примене новог техничког законодавства које
обухвата нови Правилник о безбедности машина, нови Правилник о ЛВД, нови Правилник о
МЦ, присуствовало 57 тржишних инспектора
Екстерне обуке:
1 обука/радионица за тржишне инспекторе- тренере за рад на софтверу BIT impex ради
евидентирања кривотворене робе одузете и задржане у поступку инспекцијског надзора,
1 радионица о управљању интернетом, у организацији Привредне коморе Србије ,
1 радионица са представницима привреде на тему Закона о оглашавања и његове примене,
1 радионица у организацији „Адвокатске канцеларије Јојић“, заступника носиоца права
интелектуалне својине за више жигова, на тему пружања информација за препознавање
оригиналних производа од фалсификата,
1 радионица у организацији Министарства пољопривреде и заштите животне средине и
Привредне коморе Србије, за усаглашавање националних прописа којима се уређују
биоцидни производи,
1 радионица у организацији Министарства привреде, у вези спровођења смерница и
прикупљање података везаних за израду „Аката о малим предузећима“,
1 радионица на тему „Анализа чинилаца законитог и незаконитог пословања“ , који су
организовали Партнери за демократске промене у сарадњи и уз подршку УСАИД Пројекта за
боље услове пословања(USAID BEP).
1 радионица о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају PosTel 2017.
Закон о трговини у погледу усклађивања са Законом о инспекцијском надзору,
Закон о општој безбедности производа у поступку даљег усклађивања са ЕУ,
Закон о посредовању у промету и закупу непокретности, у погледу препорука везаних за
спречавање прања новца и финансирање тероризма
Праћење и администрирање корисничких компоненти Управљачког информационог система
тржишне инспекције (МИМИС), давање стручних упутстава, објашњења и обавештења

систему
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Стање у области извршавања поверених
послова инспекцијског надзора
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Исходи поступања правосудних органа по
захтевима за покретање прекршајног поступка,
пријавама за привредни преступ и кривичним
пријавама које је поднела тржишна
инспекција
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Пројектне активности за унапређење рада
инспекције

тржишним инспекторима у вези МИМИСа, администрирање help desk МИМИСа (1.202
одговора), ажурирање измена и допуна корисничких компоненти и идентификација и анализа
грешака и недостатака, вођење евиденције
49 ЈЛС има комуналне инспекторе који су полагали испит за обављање поверених
инспекцијских послова;
24 ЈЛС је доставило извештај о раду на повереним пословима за 2017
Према достављеним извештајима у инспекцијском надзору на повереним пословима,
предузето је следеће:
5.965 извршених инспекцијских надзора
73 координираних/заједничких инспекцијских надзора
1.984 управна акта (решењe/закључак)
76 службених саветодавних посета
1.781 откривених нерегистрованих субјеката
Достављено 926 пресуда правосудних органа по поступцима покренутим у ранијем периоду и
то:
886 одговорни
23 одбијање
5 - ослобађајућа
2- обустава због вођења кривичног поступка
На иницијативу тржишне инспекције покренути су следећи пројекти:
- у организацији NALED, у сарадњи са тржишном инспекцијом, Инспекторатом за рад и
Удружењем судија, уз подршку Холандског фонда за регионално партнерство, покренут је
Пројекат унапређења капацитета инспекција, прекршајних судова и привреде,
- у организацији NALED и МДУЛС, а уз подршку Краљевине Норвешке, спроводи се Пројекат за
праћење, јачање и уједначавање инспекцијског, управног и управно-судског надзора и
контроле над инспекцијским надзором,
-у организацији Америчке привредне коморе, у сарадњи са тржишном инспекцијом, МУПОдељење за борбу против високо технолошког криминала, Посебним тужилаштвом за високо
технолошки криминал, покренут је пројекат за сузбијање нелегалне трговине путем интернета.

