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КОНТРОЛНА ЛИСТА
Обављање трговине на мало на продајном месту
Закон о трговини ( Сл. гласник РС 59/19 )
Тип инспекцијског надзора: визуелни/документациони
Привредни субјекат:
____________________________
Адреса регистрације:

____________________________

Адреса извршене контроле:

____________________________

Одељење за инспекцијски надзор над трговином

МБ ___________________

Предмет: Х-13 Број 334 - __________/20___

Датум: _______________20____ год.

Није
применљиво
(*)

Није
усклађено Не (*)

Опис контроле и смернице

Усклађено Да (*)

#

број бодова

Провера усклађености
(оверите одговарајуће

Трговина на мало на продајном месту је трговина: у продајном објекту, у преносивим продајним објектима и са
покретних средстава и опреме

АКТ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА

1

Да ли је актом надлежног органа јединице локалне самоуправе одређено
продајно место на јавној и другој површини на којем се обавља трговина у
преносивим продајним објектима и време и место трговине са са
покретних средстава и опреме?

10

0

10

0

10

0

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ТРГОВИНУ

2

Да ли су на продајном месту на коме се обавља трговина на мало
испуњени минимално технички улслови који се односе на простор, опрему
и уређаје?

ИСПРАВЕ О РОБИ

3

Да ли трговац поседује одговарајуће исправе које прате робу на прописан
начин?

ЕВИДЕНЦИЈА ПРОМЕТА

4

Да ли трговац води евиденцију промета робе за продајно место на којем
се обавља трговина на мало?

5

Да ли се евиднеција води на основу исправа из члана 29.овог закона?

6

Да ли је трговац сачинио калкулације за робу која је у промету?

7

10

0

10

0

10

0

Да ли су све сачињене калкулације евидентиране у колони 4. Књиге
евиденције ?

10

0

8

Да ли је трговац у колону број 5. Књиге евиденције евидентирао
раздужење објекта-продајног места по основу промета робе који се у
њему врши?

10

0

9

Да ли се књига евиденције води ажурно, уредно и тачно?

10

0

10

Да ли се евиденција промета за продајно место води на обрасцу КЕП?

11

Да ли је трговац извршио закључивање Књиге евиденције, после
извршених евидентирања за протеклу годину?

0

12

Да ли је Књига евиденције која се води електронски,
на крају пословне године заштићена на начин да
није могућа измена листова или делова евиденције?

0

13

Да ли је трговац крајњи салдо после извршеног
закључивања Књиге евиденције, пренео као почетно
стање у наредну годину?

0

14

0

Да ли је лице које се задужује робом, обезбедило доступност евиденције
промета?

0
ЦЕНА

15

Да ли трговац поштује одлуку Владе о ценама?

10

0

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТРГОВИНЕ НА МАЛО И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ПОТРОШАЧИМА

ИСТИЦАЊЕ ЦЕНЕ

16

Да ли је трговац на јасан, несумњив и лако уочљив начин истакао
продајну цену робе која се нуди у трговини на мало?

17

Да ли је цена истакнута у динарима ?
*Изузетно, трговац може да истиче цену само у страној валути у
возилима односно другим случајевима када је у складу са посебним
прописима дозвољено истицање цене у Републици Србији у страној
валути, а плаћање се извршава у динарима; ако се у складу са законом
којим се уређује девизно пословање плаћање робе/услуге у Републици
Србији може извршити у девизама и ако електронска трговина није
усмерена на потрошаче у Републици Србији.

18

Да ли је трговац поред продајне цене означио и јединичну цену за
претходно упаковане производе?

0

19

Да ли је трговац истакао јединичну цену за робу која се мери у присуству
потрошача?

0

20

21

22

0

0

Да ли је у продајном објекту у којем се обавља трговина на мало поред
трговине на велико, трговац јасно, на уочљив начин истакао продајну (
малопродајну) цену и велепродајну цену за сваку робу коју нуди на
продају?
Да ли је пружалац услуге на видном месту на јасан, несумњив, лако
уочљив и читљив начин истакао само јединичну цену услуге (нпр.према
сату, километру, киловат-сату исл.)?

0

0

Да ли трговац, уколико оглашава продајну цену робе,
наводи и и јединичну цену робе?

0

ДЕКЛАРИСАЊЕ РОБЕ

23

Да ли роба у трговини на мало има декларацију ?

24

Да ли декларација на роби садржи податке о називу и врсти робе, типу и
моделу у складу са природом робе, количини израженој у јединици мере
или комаду у складу са својствима робе, пословном имену произвођача, а
за робу из увоза пословном имену увозника и земљи производње?

25

Да ли су подаци на декларцији мењани или уклањани?

26

Да ли су подаци из декларације на српском језику, на ћириличном или
латиничном писму?

27

Да ли је декларација истакнута уочљиво на прописани начин?

28

Да ли су подаци из декларације наведени на јасан, лако уочљив и читљив
начин?

10

0

0

0

0

0

0

Укупан број бодова______________________

(*)означите одговарајуће поље
(**) коментаре напишите на дну стране по одговарајућим бројевима

Присутна странка':

Комунални инспектор

_____________________________________

_____________________________

укупан број бодова:

189

Усклађено - Да

3-10

Није усклађено - Не

0

Није применљиво-не бодује се
и не улази у укупан збир
бодова

Р.Б.

Степен
ризика

Број
бодова у

1.

Незнатан

91 - 100

2.

Низак

81 - 90

3.

Средњи

71 - 80

4.

Висок

61 - 70

5.

Критичан

60 и
мање

