
 

 

3.1. СЕКТОР ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

 

Oбавља пословe који се односе на: координацију активности праћења и унапређења 
међуресорне и регионалне сарадње у области тржишног надзора, израде и 
усаглашавања оперативних међуресорних планова, надзора тржишта и 
обједињавања извештаја о координираном надзору тржишта за Владу РС, размену 
информација и обавештавање јавности о небезбедним производима на тржишту; 
послове инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се 
уређују: трговина; електронска трговина; услови за обављање промета робе и 
вршење услуга; цене робе и услуга; усаглашеност и безбедност непрехрамбених 
производа у производњи и промету (технички надзор); квалитет услуга; 
спречавање нелојалне конкуренције; заштита потрошача; оглашавање; 
производња и промет робе којима се повређују права интелектуалне својине, 
односно производња и промет робе заштићене ауторским или сродним правом; 
спречавање прања новца и финансирање тероризма; промет биоцида; промет 
хемикалија; фискалне касе у делу контроле рада овлашћених сервисера, контрола 
амбалаже и амбалажног отпада; финансијско-материјални послови у вези робе 
одузете у поступку инспекцијског надзора; послове који су непосредно везани за 
вршење инспекцијског надзора: израда процедура за вршење инспекцијског 
надзора; интерна обука тржишних инспектора за примену нових прописа и 
процедура у поступку инспекцијског надзора; сачињавање извештаја о извршеним 
контролама у инспекцијском надзору, анализа тих извештаја и сачињавање 
предлога плана контрола за наредни период; контрола ажурности рада одељења 
тржишне инспекције и тржишних инспектора; праћење извршења налога 
достављених одељењима; предлагање мера за отклањање неправилности у раду 
инспектора и одељења; провере и обрада навода иницијатива за покретање 
дисциплинског поступка; непосредан инспекцијски надзор из надлежности 
тржишне инспекције ради провере навода из пријава и притужби на рад 
инспектора и одељења; припреме овлашћених представника подносиоца захтева за 
претрес пред судом за прекршаје; обрада предмета за Јавно правобранилаштво у 
поступцима који су покренути од стране тржишних инспектора; припрема нацрта 
мишљења и одговора из надлежности тржишне инспекције по захтеву привредних 
субјеката, грађана, државних органа и организација, организација потрошача и др.; 
сарадња са другим инспекцијским органима, правосудним органима, другим 
органима и организацијама, удружењима и установама чији су послови у вези или 
од значаја за рад Сектора; подношење извештаја и информација о стању у 
областима из делокруга рада Сектора; обавља и друге послове у складу са 
прописима којима се уређује инспекцијски надзор. 

У Сектору тржишне инспекције образују се уже унутрашње јединице. Једна од њих 
је: 



 

Одељење тржишне инспекције Зајечар, у окружној подручној јединици 
за Зајечарски управни округ, са седиштем у Зајечару – десет 
инспектора. 

 

Одељење за инспекцијске послове државних путева 

инспектор за државне путеве Небојша Вушковић 

адреса: 19000 Зајечар, Пана Ђукића 1;  

тел: 019/436-549. 

 

Сектор тржишне инспекције 

Одељење тржишне инспекције Зајечар 

начелник Одељења Вук Јокић 

адреса: 19000 Зајечар, Пана Ђукића 1;  

тел: 019/421-791; 420-577 

email:vuk.jokic@mtt.gov.rs 


