Република Србија
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Број: 011-00-00031/2019-03
Датум: 08.03.2019. године
Немањина 22-2-6
Београд
На основу члана 41. став 10. Пословника Владе („Службени гласник РС“, бр.
61/06 – пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14),
Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује
ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О
ТРГОВИНИ
У складу са Законом о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14, 14/15,
54/15, 96/15 - др. закон и 62/17) и утврђеним делокругом рада, Министарство трговине,
туризма и телекомуникација припремило је Нацрт закона о трговини.
У складу са Закључком 05 Број: 011-851/2019 Одбора за привреду и финансије Владе
Републике Србије од 31. јануара 2019. године, Министарство трговине, туризма и
телекомуникација је спровело Јавну расправу о Нацрту закона о трговини у периоду од
1. фебруара до 21. фебруара 2019. године.
Нацрта закона о трговини, заједно са Образложењем и Програмом јавне расправе је
постављен на интернет презентацији Министарства трговине, туризма и
телекомуникација и на Порталу еУправе. Програмом јавне расправе о Нацрту закона о
трговини одређено је да се примедбе, предлози и сугестије достављају Министарству
трговине, туризма и телекомуникација, Београд, Немањина 22-26 или електронским
путем на адресу e-mail: aleksandra.jokovic@mtt.gov.rs, са назнаком „Јавна расправа Нацрт закона о трговини“.
Централни догађај је одржан 5. фебруара 2019. године са почетком у 10:00 часова у
Привредној комори Србије у Београду, ул. Теразије бр. 23, Велика сала, 2. спрат.
Централном дoгађају је присуствовао велике број заинтересованих, преко 80 учесника,
међу којима су били бројни представници привреде, државних органа, релевантних
институција и организација. Присутнима су презентоване новине које предвиђа Нацрт
закона.
Током дискусије размотрена су бројна питања учесника. Између осталог дискутовано
је о добијању eTrustmark-a; о истицању цене у страној валути; о вођењу Књиге
евиденције промета у електорнском облику; о непостајању обавезе истицања радног
времена у електронској трговина; о могућем увођењу обавазујућих стандарда у области
трговине и електронске трговине; о глобалном проблему откриваања нелегалне

трговине која се обавља путем интренета, посебно када је лице лоцирано ван
јурисдикције наше земље; о проблему дефинисања и уређења непоштене трговачке
праксе; обавезном увођењу баркода и обележавању робе у промету баркодовима, о
проблему снабдевања руралнних подручија; о акцијској продаји и продајним
подстицајима; о проблему скупова тезги.
На округлом столу договорено је да се сви предлози, примедбе и сугестије доставе у
писаној форми, на начин како је то предвиђено Програмом јавне расправе до 21.
фебруара 2019. године, када се јавна расправа завршава.
Коментаре, примедбе и сугестије на Нацрт закона о трговини доставили су у
остављеном року: Лидл Србија КД; Драган Ћирић председник Парламента
предузетника у ПКС; N SPORT DOO BEOGRAD и ПКС; чланице Савета страних
инвеститора и DELHAIZE SERBIA d.o.o. Beograd; НИС а.д. Нови Сад; Градска управа
Града Београда - Секретеријат за инспекцијске послове; NEOBILTEN; ГС1 Србија,
Горан Мацура - тржишна инспекција. Неблаговремено су примедбе доставили: Philip
Morris Operations a.d Niš и МЕTRO Cash & Carry doo Beorgad.
У Министарству трговине, туризма и телекомуникација сагледани су и размотрени сви
достављени предлози, сугестије и примедбе на Нацрт закона о трговини. Прихваћене
су у целини или делимично примедбе и сугестије који су релевантне са становишта
предмета закона и унете су у текст Нацрта закона о трговини, и то: додата је
дефиниција произвођача у појмове; измењен је наслов члана 16. Нацрта закона,
прецизирано је на које алтернативне начине се истиче декларација; презициран је
начин означавања периода важења продајног подстицаја у понуди; делимично је
измењена одредба која уређује непоштену трговачку праксу; проширена је надлежност
комуналне инспекције у погледу истицања података о трговцу и пружаоцу услуга;
измењен је члан 54. став 3. Нацрта закона.
Остале предлози, сугестије и примедбе учесника у Јавној расправи који су достављене
овом министарству након анализе нису прихваћене са разлога што су неблаговремени,
или нису дати конретни предлози или предлози не садрже адекватно образложење, или
су у супротности са позитивним правним прописима или нису предмет регулације овог
закона.

