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1 

I УВОД 
 
Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) на основу члана 47. 
Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/2009 и 95/2013 – у 
даљем тексту Закон) спровела је секторску анализу тржишта трговине на мало у 
неспецијализованим продавницама претежно храном, пићем и дуваном за 2017. и 2018. 
годину. 
 

1. ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА 
 
Предмет истраживања је утврђивање односа између конкурената на тржишту трговине 
на мало у неспецијализованим продавницама претежно храном, пићем и дуваном на 
територији Републике Србије у смислу процене њиховог тржишног учешћа и релативне 
снаге, али и анализа односа између добављача и изабраних трговинских ланаца за 
одређене категорије производа. 
 
Циљ истраживања је свеобухватна економска анализа динамике конкуренције на 
предметном тржишту. То укључује идентификовање потенцијалних тржишних слабости, 
и у складу са тим давање одговарајућих препорука које су усмерене на унапређење 
законитог и фер пословања свих учесника на тржишту. Такође, посредно, циљ 
истраживања је и промоција конкуренције на тржишту које је предмет анализе. 
 

2. МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР 
 
Прописи који су од значаја за анализу предметног сектора су: 

1. Закон о трговини („Службени гласник РС“, бр. 53/2010, 10/2013, 44/2018 
др.закон); 

2. Закон о електронској трговини („Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 95/2013) 
3. Закон о оглашавању („Службени гласник РС“, бр. 6/2016); 
4. Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 

испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 
– др. закон, 142/2014, 5/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 – усклађени 
дин.изн., 108/2016, 7/2017 – усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 – усклађени 
дин. изн. и 30/2018); 

5. Закон о општој безбедности производа („Службени гласник РС“, бр. 41/2009); 
6. Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС“, бр. 62/2014, 6/2016 - др 

закон и 44/2018 – др. закон); 
7. Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 

(„Службени гласник РС“, бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017);  
8. Закон о облигационим односима („Службени. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 

– одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Службени лист СЦГ", бр. 
1/2003 – Уставна повеља); 

9. Правилник о класификацији трговинских формата („Службени гласник РС“, бр. 
47/2011); 

10. Правилник о евиденцији промета („Службени гласник РС“, бр. 99/2015 и 44/2018 
– др. закон); 

11. Правилник о начину и условима за истицање јединичне цене за поједине врсте 
производа („Службени гласник РС“, бр. 116/2014). 
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Законом о трговини заједно са Законом о изменама и допунама закона о трговини као 
кључним прописом када је у питању област трговине на мало у неспецијализованим 
продавницама претежно храном, пићем и дуваном уређују се услови и начин за 
обављање и унапређивање трговине на јединственом тржишту Републике Србије, као и 
заштита тржишта, заштита од непоштене тржишне утакмице и надзор. Закон о трговини 
прописује начела трговине која укључују начело слободне трговине, начело 
равноправности и забране дискриминације, начело јединственог тржишта, начело 
поштења, начело стабилности и снабдевености, начело сразмерности и начело сарадње. 
Закон обавезује трговце да поступају поштено и у складу са пословним моралом и 
добрим пословним обичајима као и да на одговарајући начин обезбеде услове за 
одржавање стабилности и снабдевености тржишта, а нарочито оних роба и услуга које су 
од егзистенцијалног значаја за становништво. Такође, када је реч о области трговине, 
Закон о трговини упућује надлежне државне органе и имаоце јавних овлашћења на 
сарадњу како у циљу лакшег споровођења свих закона и прописа тако и у циљу 
успостављања утемељеног система.  
 

Закон о трговини врши поделу трговине на трговину на мало и трговину на велико при 
чему трговину на мало дефинише као продају робе/услуга потрошачима ради 
задовољавања личних потреба или потреба домаћинства. Трговина на мало се према 
месту трговине дели на трговину у продајном објекту и трговину ван продајног објекта, 
при чему трговина у продајном објекту представља трговину у различитим трговинским 
форматима који представљају организационо-техничке облике обављања трговине који 
имају специфичну стратегију продаје према купцима и конкурентима (супермаркет, 
хипермаркет, дисконт, cash and carry центар...), а трговина ван продајног објекта може 
бити даљинска трговина на мало, трговина личним нуђењем и остала трговина на мало 
ван продајног објекта.  

 
Правилником о класификацији трговинских формата уређена је класификација 
трговинских формата, односно организационо-техничких облика обављања трговине, са 
фиксном локацијом, који имају специфичну стратегију продаје према купцима и 
конкурентима. Трговински формати се на основу претежних или опредељујућих одлика 
класификују на: 

 неспецијализоване трговинске формате; 

 специјализване продавнице: 

 посебне трговински формате (трговински центар и кеш-енд-кери - cash and carry). 
 
Неспецијализовани трговински формати са претежно прехрамбеним асортиманом се 
деле на: 

 хипермаркете; 

 супермаркете; 

 суперете; 

 мини маркете; 

 дисконтне продавнице; 

 класичне продавнице са претежно прехрамбеним асортиманом. 
 
Даљинска трговина на мало је продаја робе/услуга коју трговац врши понудом путем 
средстава комуникација, потрошачу који није непосредно присутан. Даљинска трговина 
на мало је нарочито електронска трговина, каталошка продаја, као и ТВ продаја, 
трговина путем поште, штампаних пошиљки, рекламних материјала са наруџбеницом, 
телефона, текстуалних или мултимедијалних порука у мобилној телефонији и аутомата. 
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Полазећи од дефиниција и класификација датих Законом о трговини и Правилником о 
класификацији трговинских формата, важно је напоменути да је за потребе ове анализе 
обухваћена трговина у продајним објектима и електронска трговина, као облик 
даљинске трговине. Међутим, будући да је Комисија располагала само подацима о 
продајној површини малопродајних објеката, али не и о ширини асортимана и начину 
услуживања као систему продаје, за потребе ове анализе извршена је подела на 
традиционалне, мање продавнице, површине до 200 m2 и модерне објекте, који су 
класификовани у три групе - објекти површине од 200 m2 до 400 m2, објекти површине 
од 400 m2 до 2.000 m2 и објекти површине од 2.000 m2 и више. Сви показатељи 
развијености трговине на мало који су приказани у извештају израчунати су узимајући у 
обзир ову класификацију. 
 
Временски обухват анализе је период од две године (2017. и 2018. година). 
 
Истраживање је спроведено комбинацијом канцеларијског (desk) метода, који се пре 
свега односио на анализу релевантног правног оквира, и теренског метода истраживања 
(метод анкете). Комисија се захтевима за доставу информација обратила на адресе 64 
учесника на тржишту1. Одабир учесника на тржишту, односно одабир малопродајних 
објеката извршен је применом метода узорка са неједаким вероватноћама (PPS – 
probability proportional to size).  
 
Основни извори података били су: 

 подаци учесника на тржишту; 

 подаци Републичког завода за статистику; 

 подаци Народне банке Србије; 

 јавно доступни подаци на интернет мрежи. 
 
Сви прикупљени подаци (примарни и секундарни) обрађени су помоћу софтвера STATA 
15/IC. Наиме, сви подаци су груписани и обрађени у смислу израчунавања појединих 
показатеља и представљени су на графицима са нумеричким вредностима односно у 
форми табеларних прегледа. 
  

                                                 
1 XXX. 
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II ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВИЈЕНОСТИ ТРГОВИНЕ НА МАЛО 
 
Трговина на мало представља једну од основних привредних активности сваке земље и 
свакако се може сматрати једним од покретача економског развоја. Како достигнути 
ниво развијености трговине на мало представља комбинацију економских, друштвених и 
политичких процеса и феномена, анализа је извршена на основу показатеља који на 
директан или индиректан начин указују на степен развијености трговине на мало у 
једној земљи. 
 
Висина показатеља развијености трговине на мало и њихова интерпретација дата је у 
делу који следи. 
 

1. БРОЈ АКТИВНИХ МАЛОПРОДАЈНИХ ОБЈЕКАТА 
 

Преглед броја активних малопродајних објеката учесника на тржишту обухваћених 
узорком током 2017. и 2018. године приказан је на графикону број 1: 
 

Графикон 1 – Број активних малопродајних објеката обухваћених узорком, 2017-2018. година 

 
 

На основу података приказаних на графикону број 1 може се видети да је број активних 
малопродајних објеката обухваћених узорком у 2017. години био 2.715, а у 2018. години 
2.845, те да је у 2018. години у односу на претходну дошло да раста броја малопродајних 
објеката за cca 5%. 
 
Полазећи од класификације малопродајних објеката извршене за потребе ове анализе, 
може се видети да је у посматраном узорку током 2017. годинe највећи број објеката 
(1.724) припадаo категорији тзв.традиционалних објеката (површине до 200 m2). Одмах 
затим следе објекти површине од 200-400 m2 (477), објекти површине 400-2.000 m2 (446), 
док је најмањи број објеката (68) припадао категорији коју чине највећи објекти, 
површине од 2.000 m2 и више.  
 
Током 2018. године, није дошло до значајнијих измена у структури малопродајних 
објеката, па ја тако и даље највећи број припадао категорији најмањих објеката (1.800), 
које су пратили објекти површине од 200-400 m2 (494) и објекти површине од 400-2.000 
m2 (484), док је највећим продајним форматима припадало 67 малопродајних објеката.  
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Приказ учешћа броја објеката по продајним форматима у укупном броју малопродајних 
објеката обухваћених узорком за 2017. годину дат је на графикону број 2: 
 

Графикон 2 – Учешће продајних формата у укупном броју малопродајних објеката, 
2017. година 

 
 
Подаци приказани на графикону број 2 указују на то да су најмањи традиционални 
објекти чинили cca 63%, док су тзв. „модерни“ продајни формати чинили cca 37% 
укупног броја малопродајних објеката обухваћених узорком, при чему су највећи 
продајни формати чинили cca 3%. 
 
Приказ учешћа броја објеката по продајним форматима у укупном броју малопродајних 
објеката обухваћених узорком за 2018. годину дат је на графикону број 3: 
 
 

Графикон 3 – Учешће продајних формата у укупном броју малопродајних објеката, 
2018. година 
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На основу графикона број 3 може се видети да током 2018. године није дошло до измена 
у погледу учешћа броја објеката одређене продајне површине у укупном броју 
малопродајних објеката обухваћених узорком. 
 
У циљу детаљније анализе структуре броја малопродајних објеката, сви учесници на 
тржишту обухваћени узорком су према укупном броју малопродајних објеката подељени 
у три групе, односно на оне који су имали до 50 објеката, између 51 и 100 објеката и оне 
који су имали више од 100 малопродајних објеката.  
 
Преглед броја учесника на тржишту према укупном броју малопродајних објеката у 
2017. години дат је у табели број 1: 
 

Табела 1 – Преглед броја учесника у групама, по броју малопродајних објеката, 
2017. година 

 
Извор: Подаци учесника на тржишту 

 
Подаци приказани у табели број 1 указују да је током 2017. године девет учесника на 
тржишту обухваћених узорком имало више од 100 малопродајних објеката. Највећи број 
учесника (48) имао је до 50 објеката, док су три учесника на тржишту имала између 51 и 
100 малопродајних објеката. 
 
Преглед броја учесника на тржишту према броју малопродајних објеката у 2018. години 
приказан је у табели број 2: 
 

Табела 2 – Преглед броја учесника у групама, по броју малопродајних објеката, 
2018. година  

 

Извор: Подаци учесника на тржишту 

 
На основу података приказаних у табели број 2 може се видети да је и у 2018. години 
девет учесника на тржишту имало више од 100 објеката. Највећи број учесника на 
тржишту (45) имао је до 50 објеката, док је између 51 и 100 објеката имало шест 
анкетираних учесника на тржишту. 
 
Полазећи од поделе учесника на тржишту у групе према укупном броју малопродајних 
објеката, извршена је и анализа учешћа продајних формата за сваку од тих група. 
Преглед укупног броја малопродајних објеката по продајним форматима у оквиру 
наведених група за 2017. годину, приказан је табели број 3: 
  

                             

 više od 100 obj            9

     51-100 obj.            3

      do 50 obj.           48

                             

           grupa        Freq.

                             

                             

 više od 100 obj            9

     51-100 obj.            6

      do 50 obj.           45

                             

           grupa        Freq.
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Табела 3 – Преглед укупног броја објеката у групама, 
по продајним форматима, 2017. година 

1-50 објеката 

 

51-100 објеката 

 
 

>100 објеката 

 
Извор: Подаци учесника на тржишту 

 

На основу података приказаних у табели број 3, може се видети да је у оквиру сваке 
групе највећи број објеката био са површином до 200 m2. Највећи продајни формати, 
односно објекти са површином од 2.000 m2 и више нису били заступљени код оних 
учесника који су имали између 51 и 100 малопродајних објеката. Највећи број таквих 
објеката (49) био је заступљен код оних учесника на тржишту који су имали више од 100 
малопродајних објеката.  
 
Преглед укупног броја малопродајних објеката по продајним форматима у оквиру 
наведених група за 2018. годину, приказан је табели број 4: 
 

Табела 4 – Преглед укупног броја објеката у групама, 
по продајним форматима, 2018. година 

1-50 објеката 

 

51-100 објеката 

 
>100 објеката 

 
Извор: Подаци учесника на тржишту 

 
Подаци приказани у табели број 4 указују на то да је и током 2018. године у оквиру све 
три групе задржана слична структура продајних формата. 
 

                          

2000m2 i vise           19

   400-2000m2           73

    200-400m2           89

     do 200m2          616

                          

    pr_format        Freq.

                          

                       

400-2000m2           10

 200-400m2           13

  do 200m2          163

                       

 pr_format        Freq.

                       

                          

2000m2 i vise           49

   400-2000m2          363

    200-400m2          375

     do 200m2          945

                          

    pr_format        Freq.

                          

                          

2000m2 i vise           18

   400-2000m2           97

    200-400m2           88

     do 200m2          507

                          

    pr_format        Freq.

                          

                       

400-2000m2           16

 200-400m2           28

  do 200m2          317

                       

 pr_format        Freq.

                       

                          

2000m2 i vise           49

   400-2000m2          371

    200-400m2          378

     do 200m2          976

                          

    pr_format        Freq.
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2. ПРОДАЈНА ПОВРШИНА МАЛОПРОДАЈНИХ ОБЈЕКАТА 
 
Укупна продајна површина активних малопродајних објеката учесника на тржишту 
обухваћених узорком, током посматране две године приказана је на графикону број 4: 
 

Графикон 4 – Продајна површина малопрoдајних објеката обухваћених узорком, 
2017-2018. година 

 
 

На основу података приказаних на графикону број 4, може се видети да је у 2017. години 
укупна продајна површина малопродајних објеката обухваћених узорком износила 885 
хиљада квадратних метара, а у 2018. години 940 хиљада квадратних метара, те да је у 
2018. години дошло до раста укупне продајне површине малопродајних објеката 
обухваћених узорком за cca 6%. 
 
Полазећи од клaсификације малопродајних објеката извршене за потребе ове анализе, 
утврђено је да је током 2017. године највећи део укупне продајне површине обухваћене 
узорком чинила продајна површина oбјеката од 400-2.000 m2 (cca 340 хиљада m2). Следе 
објекти површине од 2.000 m2 и више (cca 255 хиљада m2), док је најмањи део укупне 
продајне површине чинила продајна површина објеката до 200m2 (cca 161 хиљада m2) и 
објеката од 200-400 m2 (cca 129 хиљада m2).  
 
Током 2018. године, није дошло до значајнијих измена, па је тако највећи део укупне 
продајне површине обухваћене узорком чинила продајна површина објеката од 400-
2.000 m2 (cca 384 хиљаде m2). Следе објекти површине од 2.000 m2 и више (cca 252 
хиљаде m2), док је најмањи део укупне продајне површине чинила продајна површина 
објеката до 200 m2 (cca 169 хиљада m2) и објеката од 200-400 m2 (cca 135 хиљада m2). 
 
Учешће површине продајних формата дефинисаних за потребе ове анализе у укупној 
продајној површини обухваћеној узорком, за 2017. годину дато је на графикону број 5: 
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Графикон 5 – Учешће површине продајних формата у укупној продајној површини, 
2017. година 

 
 
На основу графикона број 5, може се видети да је током 2017. године продајна површина 
објеката од 400-2.000 m2 чинила cca 38% укупне продајне површине обухваћене узорком. 
Следе објекти са површином од 2.000 m2 и више (cca 29%), објекти до 200 m2 (cca 18%), 
док су најмањи део (cca 15%) чинили објекти површине 200-400 m2. 
  

Учешће површине продајних формата дефинисаних за потребе ове анализе у укупној 
продајној површини обухваћеној узорком, за 2018. годину дато је на графикону број 6: 
 

Графикон 6 – Учешће површине продајних формата у укупној продајној површини, 
2018. година 

 
 
На основу графикона број 6, може се видети да је продајна површина објеката од 400-
2.000 m2 чинила cca 41% укупне продајне површине обухваћене узорком. Следе објекти 
са површином од 2.000 m2 и више који су чинили cca 27%, објекти до 200 m2 који су 
чинили cca 18%, док су најмањи део (cca 14%) чинили објекти површине 200-400 m2. 
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3. ПРОСЕЧНА ПРОДАЈНА ПОВРШИНА МАЛОПРОДАЈНИХ ОБЈЕКАТА 
 
Просечна продајна површина малопродајних објеката обухваћених узорком приказана 
је на графикону број 7: 
 

Графикон 7 – Просечна продајна површина малопродајних објеката обухваћених узорком, 2017-2018. 
година 

 
 
На основу графикона број 7, може се видети да је просечна продајна површина 
малопродајних објеката обухваћених узорком у 2017. години износила 326 квадартних 
метара, а у 2018. години 330 квадратних метара, те да у посматраном периоду није 
дошло до значајнијих измена у висини овог показатеља. 
 

4. ВИСИНА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА  
 
Висина прихода у 2017. и 2018. години остварених од стране учесника на тржишту 
обухваћених узорком, укључујући приходе остварене у продајним објектима и приходе 
остварене по основу електронске трговине, приказана је на графикону број 8: 
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Графикон 8 – Висина прихода остварених од стране учесника обухваћених узорком, 
2017-2018. година 

 
 

На основу података приказаних на графикону број 8, може се видети да су учесници на 
тржишту обухваћени узорком током 2017. и 2018. године остварили cca 300 милијарди 
односно cca 358 милијарди динара прихода респективно, што значи да је током 2018. 
године дошло до раста прихода за cca 19%. 
 
Полазећи од класификације продајних формата извршене за потребе ове анализе, 
утврђено је да је током 2017. године највећи део прихода остварених по основу трговине 
у продајним објектима обухваћених узорком генерисан у објектима површине 400-2.000 
m2 (cca 115 милијарди динара). Следе објекти до 200 m2 са приходима од cca 72 
милијарде динара, објекти од 2.000 m2 и више са приходима од cca 63 милијарде динара, 
док је најмањи износ прихода генерисан у објектима површине 200-400 m2 у висини од 
cca 49 милијарди динара.  
 
Током 2018. године, највећи део прихода је такође остварен у објектима површине 400-
2.000 m2 (cca 170 милијарди динара). Следе објекти површине до 200 m2 са приходима од 
cca 78 милијарди динара, објекти површине 2.000 m2 и више са приходима од cca 58 
милијарди динара, док је најмањи део укупних прихода у висини од cca 51 милијарде 
динара генерисан у објектима површине 200-400 m2. 
 
Учешћа прихода остварених у продајаним форматима дефинисаним за потребе ове 
анализе у укупним приходима које су учесници на тржишту обухваћени узорком 
остварили по основу трговине у продајном објекту за 2017. годину приказана су на 
графикону број 9: 
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Графикон 9 – Учешће прихода остварених у продајним форматима, 2017. година 

 
 

Приказани подаци указују на то да је током 2017. године, учешће прихода генерисаних у 
објектима површине 400-2.000m2 у укупним приходима оствареним по основу трговине 
у продајном објекту износило cca 39%. Следе приходи остварени у објектима површине 
до 200 m2 (cca 24%), приходи генерисани у објектима површине од 2.000 m2 и више (cca 
21%), док је у објектима површине 200-400 m2 генерисано cca 16% укупно остварених 
прихода. 
 
Учешћа прихода остварених у продајаним форматима дефинисаним за потребе ове 
анализе у укупним приходима које су учесници на тржишту обухваћени узорком 
остварили по основу трговине у продајном објекту за 2018. годину приказана су на 
графикону број 10: 
 

Графикон 10 – Учешће прихода остварених у продајним форматима, 2018. година 

 

 
Приказани подаци указују на то да је током 2018. године највећи део прихода генерисан 
у објектима површине 400-2.000 m2 (cca 48%). Следе приходи остварени у објектима 
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површине до 200 m2 (cca 22%), приходи генерисани у објектима површине 2.000 m2 (cca 
16%), док је најмањи део прихода генерисан у објектима површине 200-400 m2 (cca 14%). 
 
Када је реч о приходима оствареним путем електронске трговине, важно је напоменути 
да су они у обе посматране године чинили мање од 1% укупних прихода остварених од 
стране учесника на тржишту. Преглед учесника и висине овако остварених прихода у 
2017. и 2018. години дат је у табели број 5.2 
 

Табела 5 – Компаративна анализа висине прихода остварених путем електронске трговине, 
2017-2018. година 

* приходи изражени у динарима 
XXX 

Извор: Подаци учесника на тржишту 

 

Подаци приказани у табели број 5, указују да је током обе посматране године, највише 
приходе по основу електронске трговине остварио […]. Додатно, може се видети да је код 
свих учесника на тржишту током 2018. године дошло до раста овако остварених 
прихода, при чему је највећи раст од cca 42% забележен код […].  
 
На основу података достављених од стране учесника на тржишту и расположивих 
историјских података извршена је и процена укупно остварених прихода у Републици 
Србији током 2017. и 2018. године, која је приказана на графикону број 11: 
 

Графикон 11 – Процена висине прихода остварених у малопродаји, 2017-2018. година 

 

На основу података приказаних на графикону број 11, може се видети да су према 
процени укупно остварени приходи на територији Републике Србије у 2017. години 
износили cca 451 милијарду динара, а у 2018. години cca 498 милијарди динара, те да је 
током 2018. године дошло до раста прихода за cca 10%. Узимајући у обзир процену 
висине остварених прихода у 2017. и 2018. години, као и расположиве историјске 
податке може се констатовати да је током петогодишњег периода (2014-2018. година) 
дошло до раста остварених прихода по просечној годишњој стопи од cca 8%.  
 
  

                                                 
2
 XXX. 
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5. ПРОМЕТ ПО КВАДРАТНОМ МЕТРУ ПРОДАЈНЕ ПОВРШИНЕ 
 
Промет по квадратном метру продајне површине3, добијен стављањем у однос висине 
прихода и продајне површине малопродајних објеката обухваћених узорком, приказан је 
на графикону број 12: 

 
Графикон 12 – Промет по квадратном метру продајне површине, 

2017-2018. година 

 
 

На основу података приказаних на графикону број 12 може се видети да је промет по 
квадратном метру продајне површине учсеника на тржишту обухваћених узорком током 
2017. и 2018. године износио cca 338 хиљада односно cca 381 хиљада динара 
респективно, те да је током 2018. године дошло до раста овог показатеља за cca 13%.  
 
Промет по квадратном метру продајне површине исказан у еврима применом просечних 
средњих курсева током 2017. и 2018. године објављених на сајту Народне банке Србије 
приказан је на графикону број 13: 
 
  

                                                 
3 Из обрачуна овог показатеља искључени су приходи остварени путем online продаје. 
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Графикон 13 – Промет по квадратном метру продајне површине, 
2017-2018. година 

 
 

На основу графикона број 13 може се видети да је промет по квадратном метру продајне 
површине учесника на тржишту обухваћених узорком, у 2017. години износио 2.784 
евра, а у 2018. години 3.218 евра те да је током 2018. године дошло до раста овако 
исказаног показатеља за cca 16 %. 
 
Висина промета по квадратном метру продајне површине у оквиру продајних формата 
дефинисаних за потребе ове анализе у 2017. години дата је на графикону број 14: 
 

Графикон 14 – Промет по квадратном метру продајне површине 
у оквиру продајних формата, 2017. година 

 
 
На основу графикона број 14, може се видети да је највиши промет по квадратном метру 
остварен у продајним објектима површине до 200 m2, док је најнижа вредност овог 
показатеља забележена код највећих продајних објеката. 
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Висина промета по квадратном метру продајне површине у оквиру продајних формата 
дефинисаних за потребе ове анализе у 2018. години дата је на графикону број 15: 
 

Графикон 15 – Промет по квадратном метру продајне површине у оквиру продајних формата, 
2018. година 

 
 
На основу графикона број 15 може се видети да је највиши промет по квадратном метру 
продајне површине остварен у продајним објектима површине до 200m2, док су се сада 
на другом месту по висини овог показатеља налазили објекти површине 400-2.000m2. 
Најнижа вредност овог показатеља забележена је у највећим продајним објектима. 
 

6. ПРОМЕТ ПО СТАНОВНИКУ 
 
Промет по становнику, као индикатор платежне способности становништва, такође 
представља показатељ нивоа развијености трговине на мало. 
 
Висина овог показатеља добијена стављањем у однос процене висине остварених 
прихода са проценама броја становника у 2017. и 2018. години објављених на сајту 
Републичког завода за статистику приказана је на графикону број 16:  
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Графикон 16 – Процена висине промета по становнику, 
2017-2018. година 

 
 
На основу података приказаних на графикону број 16, може се видети да је у 2017. 
години вредност овог показатеља била cca 64 хиљаде динара, а у 2018. години cca 71 
хиљаду динара, те да је током 2018. године у односу на претходну дошло до раста овог 
показатеља за cca 11%. Полазећи од процена вредности овог показатеља и расположивих 
историјских података може се констатовати да је током петогодишњег периода (2014-
2018. година) промет по становнику растао по просечној годишњој стопи од cca 9%. 
 
Вредност овог показатеља исказана у еврима применом просечних средњих курсева у 
2017. и 2018. години објављених на сајту Народне банке Србије приказана је на 
графикону број 17: 
 

Графикон 17 – Процена висине промета по становнику, 
2017-2018. година 
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Подаци приказани на графикону број 17 указују на то да је у 2017. години вредност овог 
показатеља исказана у еврима износила 531 евро, док је у 2018. години вредност овог 
показатеља била 604 евра, што значи да је дошло до раста висине овог показатеља за cca 
14%. 
 

7. ВРЕДНОСТ ПРОСЕЧНЕ КУПОВИНЕ 
 
Вредност просечне куповине у Републици Србији, добијена као однос остварених 
прихода и укупног броја издатих фискалних рачуна4 у посматране две године приказана 
је на графикону број 18: 
 

Графикон 18 – Вредност просечне куповине, 2017-2018. година 

 
 

Подаци приказани на графикону број 18 указују на то да је просечна вредност рачуна 
износила 544, односно 618 динара респективно, те да је током 2018. године дошло до 
раста вредности овог показатеља за cca 14%.  

 

Вредност овог показатеља исказана у еврима, применом просечних средњих курсева 
током 2017. и 2018. године објављених на сајту Народне банке Србије, приказана је на 
графикону број 19: 
 
  

                                                 
4 Приликом обрачуна овог показатеља у обзир су узети само подаци учесника обухваћених узорком који су 
доставили податке о броју издатих фискалних рачуна, будући да одређени број њих то није био у 
могућност да уради из техничких разлога. 
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Графикон 19 – Вредност просечне куповине, 2017-2018. година 

 
 

Подаци приказани на графикону број 19, указују на то да је вредност просечне куповине 
исказане у еврима у 2017. и 2018. години износила 4,48 евра односно 5,23 евра 
респективно, те да је током 2018. године дошло до раста вредности просечне куповине 
исказане у еврима за cca 17%.  
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III СТРУКТУРА ТРЖИШТА ТРГОВИНЕ НА МАЛО 
 
Анализа структуре тржишта у 2017. и 2018. години на територији Републике Србије 
извршена је на основу висине остварених прихода. Преглед учесника, њихових 
малопродајних објеката и остварених тржишних учешћа дат је у наставку. 
 

1. Преглед малопродајних објеката 

учесника на тржишту обухваћених узорком 

 

Преглед првих десет учесника на тржишту према броју малопродајних објеката у 2017. 
години добијен на основу података достављених од стране учесника обухваћених 
узорком приказан је у табели број 6: 
 

Табела 6 – Преглед учесника на тржишту 
према броју малопродајних објеката, 2017. година 

 
Извор: Подаци учесника на тржишту 

 

На основу података приказаних у табели број 6 може се видети да су објекти наведених 
учесника током 2017. године чинили cca 67% укупног броја објеката обухваћених 
узорком. Највећи број објеката (415) припадао је Delhaize Serbia doo што је чинило cca 
15% укупног броја објеката обухваћених узорком. На другом месту налазио се Mercator-
S doo са 346 објеката што је чинило cca 13% укупног броја објеката. Следе Aman doo са 
208 објеката, Gomex doo са 161 објектом и TSV Brave са 138 објеката. Учешће броја 
објеката других учесника на тржишту који су се налазили у групи првих десет кретало се 
у интервалу од 3% до 5% укупног броја објеката обухваћених узорком. Продајни објекти 
других учесника на тржишту чинили су мање од 3% укупног броја малопродајних 
објеката обухваћених узорком. 
 
Преглед првих десет учесника на тржишту према броју малопродајних објеката у 2018. 
години, дат је у табели број 7: 
  

                                                

 10.       TRANSKOM 94 DOO         76    2,80%  

  9.      UNIVEREXPORT DOO        101    3,72%  

  8.    MIKROMARKET NS DOO        102    3,76%  

  7.         PODUNAVLJE AD        125    4,60%  

  6.           BB TRADE AD        136    5,01%  

                                                

  5.         TSV BRAVE DOO        138    5,08%  

  4.             GOMEX DOO        161    5,93%  

  3.              AMAN DOO        208    7,66%  

  2.        MERCATOR-S DOO        346   12,74%  

  1.   DELHAIZE SERBIA DOO        415   15,29%  

                                                

                   ucesnik   broj_obj   ucesce  
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Табела 7 – Преглед учесника на тржишту 
према броју малопродајних објеката, 2018. година  

 
Извор: Подаци учесника на тржишту 

 
Подаци приказани у табели број 7 указују на то да су објекти учесника на тржишту који 
су се налазили међу првих десет у 2018. години чинили cca 65% укупног броја објеката 
обухваћених узорком. Највећи број објеката (427) је као и претходне године припадао 
Delhaize Serbia doo што је чинило cca 15% укупног броја објеката. На другом месту се 
налазио Mercator-S doo са 329 објеката што је чинило cca 12% укупног броја објеката. 
Следе Aman doo са 208 објеката, Gomex doo са 163 објекта и TSV Brave doo са 154 објекта. 
Учешће броја објеката других учесника који су се налазили у групи првих десет кретало 
се у интервалу од 3% до 5% укупног броја објеката обухваћених узорком. Продајни 
објекти других учесника на тржишту чинили су мање од 3% укупног броја 
малопродајних објеката обухваћених узорком. 
 
Компаративна анализа броја малопродајних објеката учесника на тржишту обухваћених 
узорком у посматране две године приказана је у табели број 8: 
 

Табела 8 – Компаративна анализа броја малопродајних објеката, 2017-218. година 

 
Извор: Подаци учесника на тржишту 

 

Подаци приказани у табели број 8 указују на то да је током 2018. године осам учесника 
на тржишту који су се налазили у групи првих десет повећало број малопродајних 
објеката. Код једног учесника, Aman doo, број малопродајних објеката је остао 
непромењен, док је један учесник, Mercator-S doo, смањио број објеката за cca 5%. 
Највећи раст броја објеката (cca 16%) забележен је код Mikromarket NS doo. Следи TSV 
Brave doo (cca 12%), Podunavlje ad (cca 6%), Transkom 94 doo (cca 4%), Delhaize Serbia doo 
(cca 3%), Univerexport doo (cca 2%) и Gomex doo (cca 1%). 

                                                

 10.       TRANSKOM 94 DOO         79    2,78%  

  9.      UNIVEREXPORT DOO        103    3,62%  

  8.    MIKROMARKET NS DOO        118    4,15%  

  7.         PODUNAVLJE AD        133    4,67%  

  6.           BB TRADE AD        139    4,89%  

                                                

  5.         TSV BRAVE DOO        154    5,41%  

  4.             GOMEX DOO        163    5,73%  

  3.              AMAN DOO        208    7,31%  

  2.        MERCATOR-S DOO        329   11,56%  

  1.   DELHAIZE SERBIA DOO        427   15,01%  

                                                

                   ucesnik   broj_obj   ucesce  

                                                

                                                          

 10.       TRANSKOM 94 DOO        76        79     3,95%  

  9.      UNIVEREXPORT DOO       101       103     1,98%  

  8.    MIKROMARKET NS DOO       102       118    15,69%  

  7.         PODUNAVLJE AD       125       133     6,40%  

  6.           BB TRADE AD       136       139     2,21%  

                                                          

  5.         TSV BRAVE DOO       138       154    11,59%  

  4.             GOMEX DOO       161       163     1,24%  

  3.              AMAN DOO       208       208     0,00%  

  2.        MERCATOR-S DOO       346       329    -4,91%  

  1.   DELHAIZE SERBIA DOO       415       427     2,89%  

                                                          

                   ucesnik   broj_17   broj_18   proc_pr  
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Анализирајући број малопродајних објеката свих учесника на тржишту обухваћених 
узорком у обе посматране године утврђено је да је током 2018. године 28 учесника 
повећало број малопродајних објеката, пет њих је смањило, док је код 26 њих број 
малопродајних објеката остао непромењен. 
 
Полазећи од класификације продајних формата извршене за потребе ове анализе, 
анализирана је структура малопродајних објеката учесника обухваћених узорком. Број 
објеката који је припадао одговарајућем продајном формату5 током 2017. и 2018. године 
приказан је у табелама број 9 и 10: 
 

Табела 9 – Структура продајних објеката анкетираних учесника, 2017. година 

XXX 
Извор: Подаци учесника на тржишту 

 

Табела 10 – Структура продајних објеката анкетираних учесника, 2018. година 
XXX 

Извор: Подаци учесника на тржишту 
 

На основу наведених табела може се видети да међу учесницима на тржишту 
обухваћеним узорком доминирају најмањи продајни формати, са изузетком […] и […] 
код којих је највећи број објеката припадао групи објеката површине од 400-2.000m2. 
Такође, примећује се и да су поједини учесници, попут […], били опредељени за тачно 
одређене формате. 
 

2. Првих десет учесника на тржишту према оствареним приходима 

 

Преглед првих десет учесника на тржишту према висини прихода остварених у 2017. 
години дат је у табели број 11: 
 

Табела 11 – Преглед првих десет учесника на тржишту 
 према приходима, 2017. година 
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Извор: Подаци учесника на тржишту 

 
На основу табеле број 11 може се видети да је првих десет учесника на тржишту 
учествовало са cca 54% у укупно процењеним приходима за 2017. годину. Према 
процени, највиша тржишна учешћа имали су Delhaize Serbia doo (/20-30/%) и Mercator-S 
doo (/10-20/%). Први следећи учесник, Aman doo, имао је тржишно учешће које је око […] 
пута било мање од тржишних учешћа прва два учесника на тржишту. Процењена 
тржишна учешћа осталих учесника на тржишту који су се налазили у групи првих десет 

                                                 
5 формат1 односи се на објекте површине до 200m2, формат2 на објекте површине 200-400 m2, формат3 на 
објекте површине 400-2.000 m2 и формат4 на објекте површине од 2.000 m2 и више. 
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кретала су се у интервалу/0-5/%, док су учешћа осталих учесника на тржишту 
обухваћених узорком била /0-5/%. У поређењу са 2016. годином, утврђено је да није 
дошло до значајнијих измена у погледу структуре првих десет учесника на тржишту и 
њихових тржишних учешћа. 
 
Преглед првих десет учесника на тржишту према висини прихода6 у 2018. години дат је у 
табели број 12:  
 

Табела 12 – Преглед првих десет учесника на тржишту 
према приходима, 2018. година 
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Извор: Подаци учесника на тржишту 

 

Узимајући у обзир преглед процењених тржишних учешћа, долази се до податка да би 
првих десет учесника на тржишту учествовало са cca 58% у укупно процњеним 
приходима за 2018. годину. На прва три места налазили би се Delhaize Serbia doo (/10-

20/%), Mercator-S (/10-20/%) и Lidl Srbija kd (/10-20/%). Процењена тржишна учешћа других 
учесника на тржишту који би се налазили у групи првих десет кретала би се у интервалу 
/0-5/%, док би сви остали учесници обухваћени узорком имали тржишна учешћа /0-5/%. У 
поређењу са претходним годинама, важно је истаћи да се најзначајнија измена тиче 
уласка новог учесника на тржиште, Lidl Srbija kd, који би према процени, а под 
претпоставком да је пословао свих 12 месеци, са своја 23 објекта у првој години свог 
пословања у Републици Србији остварио тржишно учешће од /10-20/%. 
 
Компаративна анализа висине остварених прихода у посматране две године за учеснике 
који су били међу првих десет учесника на тржишту дата је у табели број 13: 
 
  

                                                 
6
 На основу достављених података о висини прихода, датума отварања малопродајних објеката 

(октобар/новембар 2018. године) и узимања у обзир месечне динамике, извршена је процена висине 
прихода које би учесник Lidl Srbija kd остварио на годишњем нивоу. 
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Табела 13 – Компаративна анализа висине остварених прихода, 2017-2018. година 
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Извор: Подаци учесника на тржишту 

 

На основу података приказаних у табели број 13, може се видети да је код шест учесника 
на тржишту током 2018. године дошло до раста прихода, док је код њих четири збележен 
пад. Највећи раст прихода од ccа 10% остварио је […]. Следе […] (ccа 8%), […](ccа 7% ) и 
[…] (ccа 6%). Најнижи раст прихда остварили су […] (ccа 4%) и […] (ccа 3%). Са друге 
стране, највећи пад прихода од ccа 9% остварио је […]. Следе […] (ccа 5%) и […] и […] са 
по ccа 3% пада у односу на претходну годину. 
 
Анализирајући укупнo остварене приходе свих учесника на тржишту обухваћених 
узорком у обе посматране године, утврђено је да је током 2018. године код 50 учесника 
на тржишту дошло до раста прихода, док је код девет њих забележен пад.7 
 

3. Однос површине и броја малопродајних објеката и тржишног учешћа 

 
Преглед учесника на тржишту обухваћених узорком који су се у 2017. и 2018. години 
налазили у групи првих десет према броју малопрoдајних објеката, укупне продајне 
површине и тржишног учешћа које су ови учесници остварили на основу остварених 
прихода, приказан је у табелама број 14 и 15: 
 

Табела 14 – Преглед броја објеката, продајне површине 
и тржишног учешћа према приходима, 2017. година 

 

Извор: Подаци учесника на тржишту 

 

  

                                                 
7
 XXX 

ucesnik broj objekata povrsina trzisno ucesce

DELHAIZE SERBIA DOO 415 […]  /20-30/%

MERCATOR-S DOO 346 […]  /10-20/%

AMAN DOO 208 […]  /0-5/%

GOMEX DOO 161 […]  /0-5/%

TSV BRAVE DOO 138 […]  /0-5/%

BB TRADE AD 136 […]  /0-5/%

PODUNAVLJE AD 125 […]  /0-5/%

MIKROMARKET NS DOO 102 […]  /0-5/%

UNIVEREXPORT DOO 101 […]  /0-5/%

TRANSKOM 94 DOO 76 […]  /0-5/%
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Табела 15 – Преглед броја објеката, продајне површине 
и тржишног учешћа према приходима, 2018. година 

 

Извор: Подаци учесника на тржишту 

 

  

ucesnik broj objekata povrsina trzisno ucesce

DELHAIZE SERBIA DOO 427 […]  /10-20/%

MERCATOR-S DOO 329 […]  /10-20/%

AMAN DOO 208 […]  /0-5/%

GOMEX DOO 163 […]  /0-5/%

TSV BRAVE DOO 154 […]  /0-5/%

BB TRADE AD 139 […]  /0-5/%

PODUNAVLJE AD 133 […]  /0-5/%

MIKROMARKET NS DOO 118 […]  /0-5/%

UNIVEREXPORT DOO 103 […]  /0-5/%

TRANSKOM 94 DOO 79 […]  /0-5/%
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IV АНАЛИЗА ОДНОСА ИЗМЕЂУ ТРГОВАЦА И ДОБАВЉАЧА  
 
Анализа односа између добављача и учесника на тржишту обухваћених узорком 
извршена је на основу прикупљених података о вредности набавке од добављача са 
којима је током 2018. године остварен највиши односно најнижи промет и то за следеће 
категорије производа:  

 кафа; 

 пиво; 

 млеко и млечни производи;  

 негазирана вода и  

 кондиторски производи. 
 

Преглед најзначајнијих односно најмање значајних добављача за изабране категорије 
производа дат је у делу који следи. Будући да су за потребе анализе прикупљени само 
подаци о вредности набавке од добављача са којим је остварен највиши односно најнижи 
промет и да није било могуће донети закључак о нивоу концентарције набавке од n броја 
највећих добављача, за сваку категорију производа израчунат је само однос вредности 
набавке од ове две категорије добављача. 
 

1. Структура набавке кафе 
 

Преглед добављача кафе које су учесници на тржишту8 обухваћени узорком навели као 
добављаче са којима је остварен највиши промет у 2018. години дат је у табели број 16: 
 

Табела 16 – Преглед добављача кафе са којима је остварен највиши промет, 2018. годинa 
XXX 

Извор: Подаци учесника на тржишту 

 
На основу података приказаних у табели број 16 може се видети да је највећи број 
учесника (31) као најзначајнијег добављача навео […]. На другом месту, као највећи 
добављач кафе у 2018. години налазио се […]. Додатно, важно је истаћи да се међу 
највећим добављачима кафе за поједине учеснике на тржишту у 2018. години налазио и 
учесник присутан на тржишту малопродаје који је био обухваћен узорком, […].  
 

Преглед највећих добављача кафе за учеснике на тржишту који су се према висини 
тржишног учешћа израчунатог на основу остварених прихода налазили у групи првих 
десет у 2018. години, дат је у табели број 17: 
 

  

                                                 
8
 Одређени број учесника није доставио податке будући да из техничких разлога није био у могућности да 

издвоји добављаче по категоријама производа. 
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Табела 17 – Преглед највећих добављача кафе првих десет учесника на тржишту, 2018. година 

 
Извор: Подаци учесника на тржишту 

 

На основу података приказаних у табели број 17 може се видети да је за седам учесника 
на тржишту највећи добављач кафе био […]. Изузетак су једино били […], […] и […].  
 

Преглед добављача кафе које су учесници на тржишту обухваћени узорком навели као 
добављаче са којима је у 2018. години остварен најнижи промет, приказан је у табели 
број 18: 
 

Табела 18 – Преглед добављача кафе са којима је остварен најнижи промет, 2018. година 
XXX 

Извор: Подаци учесника на тржишту 

 
Знатно већи број добављача кафе, приказан у табели број 18, указује на то да су биле 
присутне разлике у структури набавке учесника на тржишту обухваћених узорком. 
Вредност набавке кафе од добављача са којим је остварен највиши промет је у односу на 
вредност набавке кафе од добављача са којим је остварен најнижи промет је била виша 
од 2 до 153 хиљаде пута. Важно је истаћи да се међу добављачима кафе са којима је 
остварен најнижи промет у 2018. години налазиo и учесник обухваћен узорком, 
присутан на тржишту малопродаје у неспециjализованим продавницама претежно 
храном, пићем и дуваном, […]. 
 

2. Структура набавке пива 

 

Преглед добављача пива које су учесници на тржишту обухваћени узорком навели као 
добављаче са којима је у 2018. години остварен највиши промет приказан је у табели 
број 19: 
 

Табела 19 – Преглед добављача пива са којима је остварен највиши промет, 2018. година 
XXX 

Извор: Подаци учесника на тржишту 

 
На основу података приказаних у табели број 19, може се видети да је највећи број 
учесника на тржишту (20) као највећег добављача пива навео […]. Следе […] ког је као 
највећег добављача навело 12 учесника на тржишту и […] који је био највећи добављач за 
пет учесника на тржишту. Важно је истаћи да су се међу најзначајнијим добављачима 
пива за поједине учеснике на тржишту у 2018. години налазили и учесници обухваћени 
узорком, присутни на тржишту малопродаје и то, […], […], […], […], […] и […]. 
 

ucesnik dobavljac

DELHAIZE SERBIA DOO […]

MERCATOR-S DOO […]

LIDL SRBIJA KD […]

AMAN DOO […]

UNIVEREXPORT DOO […]

DIS DOO […]

GOMEX DOO […]

METRO CASH&CARRY DOO […]

QVATTRO COMPANY DOO […]

BB TRADE AD […]
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Преглед највећих добављача пива за учеснике на тржишту који су се током 2018. године 
према висини тржишног учешћа израчунатог на основу остварених прихода налазили у 
групи првих десет дат је у табели број 20: 
 

Табела 20 – Преглед највећих добављача пива првих десет учесника на тржишту, 2018. година 

 
Извор: Подаци учесника на тржишту 

 

На основу података приказаних у табели број 20, могло се видети да је за седам учесника 
на тржишту највећи добављач пива био […]. Изузетак су једино били […], […] и […].  
 
Преглед добављача које су учесници на тржишту обухваћени узорком навели као 
добављаче пива са којима је у 2018. години остварен најнижи промет, приказан је у 
табели број 21: 
 

Табела 21 – Преглед добављача пива са којима је остварен најнижи промет, 2018. година 
XXX 

Извор: Подаци учесника на тржишту 

 

На основу података приказаних у табели број 21, може се закључити да су између 
анкетираних учесника постојале значајне разлике у структури набавке пива, будући да је 
11 односно шест учесника респективно као најмање значајне добављаче навело […] и 
[…]. Вредност набавке пива од добављача са којим је остварен највиши промет је у 
односу на вредност набавке од добављача пива са којим је остварен најнижи промет у 
2018. години била виша од два до 13 хиљада пута. Важно је истаћи да су се међу 
добављачима са којима је остварен најнижи промет у 2018. години налазили и учесници 
обухваћени узорком, присутни на тржишту малопродаjе и то, […], […]и […]. 
 

3. Структура набавке млека 

 

Преглед добављача млека које су учесници на тржишту навели као добављаче са којима 
је остварен највиши промет у 2018. години приказан је у табели број 22: 
 

Табела 22 – Преглед добављача млека са којима је остварен највиши промет, 2018. година 
XXX 

Извор: Подаци учесника на тржишту 

 

На основу података приказаних у табели број 22, могло се видети да је највећи број 
учесника (46) као најзначајнијег добављача млека у 2018. години навео […]. Следе […] 
који је био најзначајнији добављач за три учесника на тржишту, […] и […] које је као 
највеће добављаче навело два учесника на тржишту. Међу најзначајнијим добављачима 
млека није било учесника на тржишту обухваћених узорком, који су присутни на 
тржишту малопродаје. 

ucesnik dobavljac

DELHAIZE SERBIA DOO […]

MERCATOR-S DOO […]

LIDL SRBIJA KD […]

AMAN DOO […]

UNIVEREXPORT DOO […]

DIS DOO […]

GOMEX DOO […]

METRO CASH&CARRY DOO […]

QVATTRO COMPANY DOO […]

BB TRADE AD […]
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Преглед највећих добављача млека за учеснике на тржишту који су се током 2018. 
године према висини тржишног учешћа израчунатог на основу остварених прихода 
налазили у групи првих десет, дат је у табели број 23: 
 

Табела 23 – Преглед највећих добављача млека првих десет учесника на тржишту, 2018. година 

 
Извор: Подаци учесника на тржишту 

 

На основу података приказаних у табели број 23, могло се видети да је за девет учесника 
на тржишту највећи добављач млека био […]. Изузетак је једино био […] који је као 
најзначајнијег добављача навео […].  
 

Преглед добављача које су учесници на тржишту обухваћани узорком навели као 
добављаче са којима је остварен најнижи промет у 2018. години дат је у табели број 24: 
 

Табела 24 – Преглед добављача млека са којима је остварен најнижи промет, 2018. година 
XXX 

Извор: Подаци учесника на тржишту 

 

Знатан број добављача приказан у табели број 24, указује да су између учесника на 
тржишту постојале значајне разлике и у структри набавке млека. Вредност набавке 
млека од добављача са којим је остварен највиши промет је у односу на вредност набавке 
од добављача млека са којим је остварен најнижи промет за ову категорију производа у 
2018. години била виша од два до 164 хиљадe пута. Међу добављачима млека са којима 
је остварен најнижи промет у 2018. години није било учесника присутних на тржишту 
малопродаје који су били обухваћени узорком. 
 

4. Структура набавке негазиране воде 

 

Преглед добављача негазиране воде које су учесници на тржишту обухваћени узорком 
навели као добављаче са којима је остварен највиши промет у 2018. години дат је у 
табели број 25: 

 

Табела 25 – Преглед добављача негазиране воде са којима је остварен највиши промет, 2018. година 
XXX 

Извор: Подаци учесника на тржишту 

 

На основу података приказаних у табели број 25, може се видети да је највећи број 
учесника на тржишту (28) као најзначајнијег добављача навео […]. Следе […] који је био 
најзначајнији добављач за осам учесника, […] и […] које је као највеће добављаче навело 
по два учесника на тржишту. Важно је истаћи да су се међу најзначајнијим добављачима 
негазиране воде за поједине учеснике на тржишту у 2018. години налазили и учесници 

ucesnik dobavljac

DELHAIZE SERBIA DOO […]

MERCATOR-S DOO […]

LIDL SRBIJA KD […]

AMAN DOO […]

UNIVEREXPORT DOO […]

DIS DOO […]

GOMEX DOO […]

METRO CASH&CARRY DOO […]

QVATTRO COMPANY DOO […]

BB TRADE AD […]
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обухваћени узорком, присутни и на тржишту малопродаје и то, […], […], […], […], […] и 
[…]. 
 

Преглед највећих добављача воде за учеснике на тржишту који су се током 2018. године 
према висини тржишног учешћа израчунатог на основу остварених прихода налазили у 
групи првих десет, дат је у табели број 26: 

 
Табела 26 – Преглед највећих добављача негазиране воде првих десет учесника на тржишту, 2018. 

година 

 
Извор: Подаци учесника на тржишту 

 

На основу приказаних података у табели број 26, може се видети да су […] и […] били 
највећи добављачи за по три учесника на тржишту. Као добављачи са којима су неки од 
првих десет учесника на тржишту остварили најзначајнији промет наведени су и […], 
[…], […] и […].  

 
Преглед добављача које су учесници на тржишту обухваћени узорком навели као 
добављаче негазиране воде са којима је током 2018. године остварен најнижи промет дат 
је у табели број 27: 
 

Табела 27 – Преглед добављача негазиране воде са којима је остварен најнижи промет, 2018. година 
XXX 

Извор: Подаци учесника на тржишту 

 

Подаци приказани у табели број 27 указују на разлике у структури набавке учесника на 
тржишту обухваћених узорком. Вредност набавке негазиране воде од добављача са којим 
је остварен највиши промет је у односу на вредност набавке од добављача са којим је 
остварен најнижи промет била виша od 1,3 до осам хиљада пута. Међу добављачима са 
којима је остварен најнижи промет није било учесника обухваћених узорком, присутних 
на тржишту малопродаје. 
 

5. Структура набавке кoндиторских производа 
 

Преглед добављача кондиторских производа које су учесници на тржишту обухваћени 
узорком навели као добављаче са којима је у 2018. години остварен највиши промет дат 
је у табели број 28: 

 
  

ucesnik dobavljac
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Табела 28 – Преглед добављача кондиторских поизвода 
са којима је остварен највиши промет, 2018. година 

XXX 
Извор: Подаци учесника на тржишту 

На основу података приказаних у табели број 28 може се видети да су као два највећа 
добављача кондиторских производа наведени […] (21 учесник) и […] (21 учесник). Важно 
је истаћи да се међу најзначајнијим добављачима кондиторских производа у 2018. 
години налазио и учесник обухваћен узорком, присутан на тржишту малопродаје, […]. 
 
Преглед највећих добављача кондиторских производа за учеснике на тржишту који су се 
током 2018. године према тржишном учешћу израчунатом на основу остварених 
прихода налазили у групи првих десет, дат је у табели број 29: 
 

Табела 29 – Преглед највећих добављача кондиторских производа 
првих десет учесника на тржишту, 2018. година 

 
Извор: Подаци учесника на тржишту 

 

На основу података приказаних у табели број 29 може се видети да је за седам учесника 
на тржишту највећи добављач био […]. Изузетак су једино били […], […] и […]. 

 

Преглед добављача кондиторских производа са којима је у 2018. години остварен 
најнижи промет, приказан је у табели број 30: 
 

Табела 30 – Преглед добављача кондиторских поизвода 
са којима је остварен најнижи промет, 2018. година 

XXX 
Извор: Подаци учесника на тржишту 

 

Изузетно висок број добављача приказаних у табели број 30, указује да су између 
учесника на тржишту постојале и изражене разлике у структури набавке кондиторских 
производа. Вредност набавке од добављача са којим је остварен највиши промет је од 
вредности набавке од добављача са којим је остварен најнижи промет била виша од два 
до 55 хиљадa пута. Важно је истаћи да су се међу добављачима са којима је остварен 
најнижи промет у 2018. години налазили и учесници обухваћени узорком, присутни и на 
тржишту малопродаjе и то, […], […], […], […]. 
  

ucesnik dobavljac
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V ЦЕНОВНА АНАЛИЗА 
 
Приликом израде секторске анализе тржишта малопродаје у неспецијализованим 
продавницама претежно храном, пићем и дуваном за 2014-2016. годину утврђено је да је 
одређени број учесника на тржишту истакао да висина малопродајних цена варира у 
зависности од: 

 врсте продајног формата односно величине продајног објекта (мала продавница, 
супермаркет, хипермаркет...); 

 географске локације продајног објекта (урбане средине, слабије насељена 
места...); 

 периода године (сезоне). 
 
Полазећи од тога, Комисија се захтевима за доставу података о малопродајним ценама 
које су биле важеће последњег дана у месецу у продајним објектима површине 200-
400m2 на територији града Београда, за претходне три године (2016, 2017 и 2018. 
година), обратила на адресе три учесника, Delhaize Serbia doo9, Mercator-S doo и Аman doo 
и то за следеће производе: 

 Grand gold kafa 200gr; 

 Jelen pivo 0,5l, повратна амбалажа; 

 Imlek дуготрајно (стерилизовано) млеко 2,8% м.м., 1l; 

 негазирана вода Rosa 1,5l; 

 млечна чоколада Najlepše želje, 90gr. 
 

Према Извештају о инфлацији Народне банке Србије, инфлација се током 2017. године 
кретала у границама циља (3 ± 1,5%), и у децембру је, као и на нивоу просека године, 
износила циљаних 3,0%. Око 70% доприноса међугодишњој инфлацији у децембру 
потицало је од цена хране, пре свега воћа и поврћа, и од акцизних производа, што 
указује на то да је инфлација у 2017. години била вођена поскупљењем малог броја 
производа и услуга. 
 
Инфлација је, према Извештају о инфлацији објављеном од стране Народне банке 
Србије и у 2018. години остала ниска и стабилна, и у децембру је, као и у просеку на 
нивоу године, износила 2,0%. У поређењу са 2017. годином, све основне компоненте 
индекса потрошачких цена, изузев услуга, спорије су расле у 2018. години. Највећи 
допринос међугодишњој инфлацији у 2018. години потекао је од цена хране (0,8 п.п.), 
првенствено поврћа (0,9 п.п.), затим цигарета (0,4 п.п.) и нафтних деривата (0,3 п.п.). 
Допринос цена осталих производа и услуга, заједно посматрано, износио је 0,5 п.п., што 
показује да су инфлаторни притисци са стране тражње и током 2018. године били ниски. 

 
Кретање малопродајних цена које су биле важеће последњег дана у месецу у продајним 
објектима површине 200-400 m2 на територији града Београда, за претходне три године, 
приказано је на графиконима који следе. 
 
  

                                                 
9
 Delhaize Serbia doo доставио је податке за продајне објекте типа Maxi и продајне објекте типа Shop&GO 
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Графикон 20 – Кретање цена Grand gold kafе 200gr, 
2016-2018. година 

 
 

На основу података приказаних на графикону број 20 може се видети да је најнижа цена 
кафе Grand gold у паковању од 200 gr у износу од 194,99 динара забележена 30.11.2016. 
године у малопродајним објектима учесника на тржишту Mercator-S doo. Малопродајне 
цене других учесника на тржишту посматраног дана биле су више, и то за 15% (30,00 
динара) у малопродајним објектима учесника Delhaize Serbia doo и за 13% (26,00 динара) 
у малопродајним објектима учесника Аman doo. Највиша цена кафе Grand gold у 
паковању од 200 gr у износу од 263,99 динара забележена је 30.09.2017. године у 
малопродајним објектима учесника кафе Аman doo. Малопродајне цене других учесника 
на тржишту посматраног дана биле су ниже за 2% (4,00 динара).  
 
Поредећи цене које су биле важеће последњег дана у месецу током посматране три 
године могло се видети да између цена у Shop&Go и Maxi малопродајним објектима 
учесника Delhaize Serbia doo, изузев последњег датума током прва три месеца 2016. 
године и последњих пет месеци 2018. године, када су цене у Shop&Go продајним 
објектима биле више за 4,00 односно 7,00 динара респективно, и 31.05.2016. године када 
су цене у Shop&Go продајним објектима биле ниже за 9,00 динара, није било разлике. 
 
Пратећи кретање цена посматраног производа у малопродајним објектима сва три 
учесника на тржишту, могло се видети да су највеће осцилације у цени забележене у 
малопродајним објектима учесника Mercator-S doo.  
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Графикон 21 – Кретање цена Jelen pivа 0,5l, повратна амбалажа, 
2016-2018. година 

 
 

На основу пoдатака приказаних на графикону број 21 може се видети да је најнижа цена 
пива Jelen запремине 0,5l у повратној амбалажи у износу од 50,99 динара забележена 
31.07.2018. године у Maxi малопродајним објектима учесника на тржишту Delhaize Serbia 
doo. Малопродајне цене других учесника на тржишту посматраног дана биле су више, и 
то за 2% (1,00 динар) у Shop&Go малопродајним објектима учесника Delhaize Serbia doo и 
малопродајним објектима учесника Mercator-S doo односно за 6% (3,00 динара) у 
малопродајним објектима учесника Аman doo. Највиша малопродајна цена посматраног 
производа у износу од 62,99 динара забележена је 31.03.2016. године и 31.07.2016. 
године у малопродајним објектима учесника Аman doo. Цене у малопродајним објектима 
других учесника на тржишту су на дан 31.03.2016. године биле ниже и то за 13% (8,00 
динара) у малопродајним објектима учесника Mercator-S doo, 11% (7,00 динара) у Maxi 
малопродајним објектима учесника Delhaize Serbia doo и 8% (5,00 динара) у Shop&Go 
малопродајним објектима учесника Delhaize Serbia doo. На дан 31.07.2016. године цене у 
малопродајним објектима других учесника биле су ниже и то за 14% (9,00 динара) у 
малопродајним објектима учесника Mercator-S doo, 11% (7,00 динара) у Maxi 
малопродајним објектима учесника Delhaize Serbia doo и 8% (5,00 динара) у Shop&Go 
малопродајним објектима учесника Delhaize Serbia doo.  
 
Поредећи цене које су биле важеће последњег дана у месецу током посматране три 
године могло се видети да су цене посматраног производа у Shop&Go малопродајним 
објектима учесника Delhaize Serbia doo увек биле више за 1 до 3 динара у односу на цене 
у Maxi малопродајним објектима. 
 
Пратећи кретање цена посматраног производа у малопродајним објектима сва три 
учесника на тржишту, могло се видети да су највеће осцилације у цени забележене у 
малопродајним објектима учесника Mercator-S doo.  
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Графикон 22 – Кретање цена Imlek дуготрајног (стерелизованог) млека 2,8% м.м., 1l 
2016-2018. година 

 
 

На основу података приказаних на графикону број 22 може се видети да је најнижа цена 
Imlek дуготрајног (стерелизованог) млека са 2,8% м.м., у паковању од 1l у износу од 
79,99 динара забележена 30.04.2016. године и 31.05.2017. године у малопродајним 
објектима учесника Mercator-S doo. Малопродајне цене код других учесника на тржишту 
на дан 30.04.2016. године биле су више и то за 36% (29,00динара) у малопродајним 
објектима учесника Аman doo, 18% (14,00 динара) у Shop&Go малопродајним објектима 
учесника Delhaize Serbia doo и 10% (8,00 динара) у Maxi малопродајним објектима 
учесника Delhaize Serbia doo. На дан 31.05.2017. године, малопродајне цене других 
учесника на тржишту биле су више и то за 36% (29,00динара) у малопродајним 
објектима учесника Аman doo, 38% (30,00 динара) у Shop&Go малопродајним објектима 
учесника Delhaize Serbia doo и 31% (25,00 динара) у Maxi малопродајним објектима 
учесника Delhaize Serbia doo. Највиша цена у висини од 109,99 динара забележена је 
током највећег броја месеци у све три посматране године у Shop&Go малопродајним 
објектима. Цене других учесника на тржишту важеће на последњи датум током тих 
месеци биле су ниже и то за 5% до 20% (5,00 до 10,00 динара) у Maxi малопродајним 
објектима учесника Delhaize Serbia doo, 5% do 27% (5,00 до 30,00 динара) у 
малопродајним објектима учесника Mercator-S doo и 1% (1,00 динар) у малопродајним 
објектима учесника Аman doo. 
 
Додатно, поредећи цене које су биле важеће последњег дана у месецу током све 
посматране три године могло се видети да су цене посматраног производа у Shop&Go 
малопродајним објектима, изузев 30.04.2017. године када није било разлике у ценама, 
увек биле више за 4 до 10 динара у односу на цене у Maxi малопродајним објектима. 
Такође, на основу графикона број 22 може се видети да су цене овог производа које су 
биле важеће на посматране датуме током протекле три године у малопродајним 
објектима учесника Аman doo биле идентичне. 
 
Пратећи кретање цена посматраног производа у малопродајним објектима сва три 
учесника на тржишту, могло се видети да су највеће осцилације у цени забележене у 
малопродајним објектима учесника Mercator-S doo. 
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Графикон 23 – Кретање цена негазиране воде Rosa 1,5l 
2016-2018. година 

 
 

На основу података приказаних на графикону број 23, може се видети да је најнижа цена 
негазиране воде Rosa у паковању од 1,5l у износу од 39,99 динара забележена 31.12.2016. 
године у малопродајним објектима учесника Mercator-S doo. Малопрoдајне цене других 
учесника биле су више и то за 13% (5,00 динара) у малопродајним објектима учесника 
Delhaize Serbia doo и 15% (6,00 динара) у малопродајним објектима учесника Аman doo. 
Највиша цена посматраног производа у висини од 48,99 динара забележена је током 
последњих девет месеци 2018. године у малопрoдајним објектима учесника Аman doo. 
Цене других учесника биле су ниже и то за 4% до 10% (2,00 до 5,00 динара) у Maxi 
малопродајним објектима учесника Delhaize Serbia doo, 4% (2,00 динара) у Shop&Go 
малопродајним објектима учесника Delhaize Serbia doo и за 8% до 12% (4,00 до 6,00 
динара) у малопродајним објектима учесника Mercator-S doo.  
 
Поредећи цене које су биле важеће последњег дана у месецу током посматране три 
године могло се видети да између цена у Shop&Go и Maxi малопродајним објектима 
учесника Delhaize Serbia doo, изузев прва три месеца 2016. године и последњих пет 
месеци 2018. године када су цене у Shop&Go продајним објектима биле више за 4,00 
односно 7,00 динара респективно, није било разлике. 
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Графикон 24 – Кретање цена млечне чоколаде Najlepše želje, 90gr 
2016-2018. година 

 
 

На основу податка приказаних на графикону број 24 може се видети да је најнижа цена 
млечне чоколаде Najlepše želje у паковању од 90gr у висини од 84,99 динара забележена 
29.02.2016. године, 31.05.2017. године и 28.02.2018. године у малопродајним објектима 
учесника Mercator-S doo. Цене других учесника су на дан 29.02.2016. године биле више и 
то за 12% (10,00 динара) у Maxi малопродајним објектима учесника Delhaize Serbia doo, 
18% (15,00 динара) у Shop&Go малопродајним објектима учесника Delhaize Serbia doo и 
25% (21,00 динар) у малопродајним објектима учесника Аman doo. На дан 31.05.2017. 
године цене других учесника биле су више и то за 12% (10,00 динара) у Maxi 
малопродајним објектима учесника Delhaize Serbia doo, 15% (13,00 динара) у Shop&Go 
малопродајним објектима учесника Delhaize Serbia doo и 29% (25,00 динара) у 
малопродајним објектима учесника Аman doo. Малопродајне цене других учесника су на 
дан 28.02.2018. године биле више и то за 12% (10,00 динара) у Maxi и Shop&Go 
малопродајним објектима учесника Delhaize Serbia doo и 33% (28,00 динара) у 
малопродајним објектима учесника Аman doo. Највиша цена посматраног производа у 
висини од 115,99 динара забележена је 31.01.2016. године у Shop&Go продајним 
објектима учесника Delhaize Serbia doo. Цене других учесника су на посматрани датум 
биле ниже и то за 18% (21,00 динар) у Maxi малопродајним објектима учесника Delhaize 
Serbia doo, 5% (6,00 динара) у малопродајним објектима учесника Mercator-S doo и 9% 
(10,00 динара) у малопродајним објектима учесника Аman doo.  

 

Поредећи цене које су биле важеће последњег дана у месецу током посматране три 
године могло се видети да су, изузев шест месеци у 2018. години када није било разлике 
у ценама, цене у Shop&Go малопродајним објектима учесника Delhaize Serbia doo увек 
биле више за 1 до 21 динар. 
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VI ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И ПРЕПОРУКЕ 
 
Имајући у виду дефинисани циљ анализе, може се рећи да је он био специфичан, 
мерљив, остварљив и релевантан, будући да је спроведена економска анализа тржишта 
малопродаје у неспецијализованим продавницама претежно храном, пићем и дуваном у 
временском периоду од две године (2017-2018. година). Наиме, анализа овог тржишта је 
обухватила како анализу релативне тржишне снаге учесника на тржишту, тако и анализу 
односа између добављача и трговаца и анализу кретања цена изабраних производа. 
 
Анализом је обухваћенo преко 2,5 хиљадe малопродајних објеката. На основу података 
достављених од стране учесника на тржишту као и расположивих историјских података 
извршена је процена укупно остварених прихода за 2017. и 2018. годину. XXX. 
 
На основу достављених података могло се видети да су највећи део малопродајних 
објеката обухваћених узорком чиниле „традиционалне продавнице“, односно објекти 
површине до 200 m2. Када је реч о висини остварених прихода, могло се уочити да су у 
посматраном узорку највећи генератори прихода били малопродајни објекти површине 
400-2.000 m2 у којима је остварено cca 39% односно 48% укупних прихода обухваћених 
узорком. 
 
Ниво развијености овог сегмента трговине мерен је на основу неколико показатеља као 
што су промет по квадратном метру продајне површине, промет по становнику и 
вредност просечне куповине. Сви ови показатељи су на директан или индиректан начин 
указали да је током посматраног периода дошло до развоја трговине на мало у 
неспецијализованим продавницама претежно храном, пићем и дуваном. 
 
Анализа тржишне снаге учесника на тржишту обухваћених узорком извршена је на 
основу висине остварених прихода. Резултати су показали да су се издвојила два 
учесника, Delhaize Serbia doo и Mercator-S doo, који су у обе посматране године заузимали 
прва места. Додатно, важно је истаћи да је током 2018. године забележен улазак новог 
учесника на тржишту, Lidl Srbija kd, који је према проценама када је реч о висини 
остварених прихода са 23 новоотворена објекта остварио тржишно учешће од /10-20/%. 
 
Компаративна анализа је показала да је код највећег броја учесника на тржишту 
обухваћених узорком у 2018. години у односу на претходну дошло до раста прихода. 
 
У савременој малопродаји постоје два тренда – концентрација и модернизација. Процес 
модернизације у смислу већег учешћа већих малопродајних објеката не карактерише у 
потпуности трговину на мало у неспецијализованим прoдавницама претежно храном, 
пићем и дуваном у Републици Србији. Ипак, о процесу модернизације трговине у 
Републици Србији се може говорити и на основу новина у овом сегменту, а које се тичу 
уласка ланца дисконтних продавница на тржиште, појаву органских продавница са 
посебно одабраним асортиманом и најзад, развоја електронске трговине.  
 
Други део извештаја био је посвећен анализи структуре набавке одређених категорија 
производа. Анализа је показала да су се издвојили одређени добављачи као добављачи са 
којима су учесници на тржишту који су се налазили у групи првих десет према висини 
остварених прихода у 2018. години остварили највиши промет. ХХХ. 
 
Изузетан значај овог сегмента трговине и изражена динамика на тржишту, утицали су да 
Комисија донесе препоруке које се тичу: 
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 наставка сарадње са надлежним државним органима, како би у наредном периоду 
дошло до формирања јавног регистра трговинских предузећа, будући да 
континуирано праћење сектора трговине подразумева постојање прецизне 
статитистичке евиденције о броју објеката, њиховим локацијама, продајној 
површини, броју запослених и оствареним проходима.  

 наставак сарадње са надлежним државним органима у смислу достављања на 
мишљење свих релевантних законских и подзаконских прописа. 
 

Имајући у виду све претходно наведено, Комисија ће и у наредном периоду са посебном 
пажњом пратити понашање учесника на тржишту и околности које би могле да укажу на 
повреде Закона о заштити конкуренције. 
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ПРИЛОГ 
 
Током 2019. године усвојен је нови Закон о трговини који уједно представља кључни 
пропис када је реч о трговини на мало у неспецијализованим продавницама претежно 
храном, пићем и дуваном. Решења из новог Закона о трговини резултат су настојања да 
се даље унапреди пословно окружење, обезбеде услови за интензивнији развој дигиталне 
економије, унапреди конкуренција међу ecommerce трговцима на тржишту e-трговине у 
Републици Србији и допринесе сузбијању online сиве економије. Најважнија законска 
решења укључују: 
 

1. детаљно уређење и дефинисање електронске трговине и облика online продаје који 
се највише примењују у пракси 

 
Имајући у виду да се учешће online продаје у укупном малопродајном промету као и 
број дигиталних купаца постепено повећава, уочена је потреба да се овај вид продаје 
детаљније законски регулише. Развој online тржишта утицао је на појаву нових 
модалитета online продаје које је било потребно законски препознати и регулисати, са 
циљем јасног утврђивања одговорности појединих субјеката у ланцу снабдевања и 
продаје у испуњавању законских обавеза и поштовању потрошачких права. Електронска 
трговина је сада дефинисана као посебан облик даљинске трговине, а уведен је и појам 
електронске продавнице (webshop) и електронске платформе. Електронска продавница је 
продавница на интернету преко које трговац нуди робу/услуге, док је електронска 
платформа средство путем којег лице које има својство пружаоца услуге 
информационог друштва у смислу закона којим се уређује електронска трговина, пружа 
услугу повезивања странама које тргују електронским путем. Лице које управља 
електронском платформом може и да обавља продају сопствене робе/услуге преко те 
платформе. Дефинисана су и три најпрепознатљивија модела електронске трговине: 
 

 продаја преко електронске продавнице; 
 
Продаја преко електронске продавнице се може сматрати основним, најједноставнијим 
обликом online продаје која функционише тако што трговац поседује свој webshop у коме 
нуди робу/услуге потрoшачима. Потрошач робу наручује директно од трговца, а трговац 
је испоручује потрошачу самостално или преко курирске службе. 
 

 продаја преко електронске (e-commerce) платформе  
 
Продаја преко електронске платформе повезује потрошача и трговца, а врло често 
пружа и услуге наплате и испоруке. Потрошач је у уговорном односу са трговцем 
(продавцем робе), али сама процедура наручивања, плаћања и испоруке може да се 
обавља преко платформе која је у B2B10 односу са трговцем. Платформа може да продаје 
и сопствену робу/услуге односно може имати својство продавца робе када преузима све 
законске обавезе које се односе на продавца, а које произилазе из закљученог уговора о 
продаји. Конкретно, то значи да у односу према потрошачима, платформа може имати 
својство: 

 продавца робе или  

 посредника у продаји када представља спону између трговца и потрошача. 
 

                                                 
10 Business to business (B2B) електронско пословање односи се на коришћење интернета и веб технологија за 
куповину, продају, јефтинију, бржу и бољу сарадњу пословних субјеката. 
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 Dropshipping 
 
Dropshipping подразумева продају робе потрошачима преко сопствене електронске 
продавнице или преко електронске платформе, при чему се роба испоручује потрошачу 
директно од произвођача/увозника. Код dropshipping-а, роба која се испоручује крајњем 
потрошачу не долази у посед продавца. Ово је релативно нови облик интернет продаје у 
којем потрошач плаћа трговцу цену прoизвода, а потом трговац неопходне информације 
и податке доставља произвођачу/увознику који потом тај производ доставља директно 
потрошачу. Код овог модела online продаје потрошач je у уговорном односу са 
продавцем који преузима све обавезе према потрошачу које произилазе из закљученог 
потрошачког уговора. Dropshipping модел e-трговине је веома распростањен на 
развијеним иностраним тржиштима и обезбеђује оптимизацију трошкова и шири обим 
понуде робе. 
 

2. истицање цена у webshop-у у страној валути 
 
Новим Законом о трговини дефинисани су изузеци од општег правила према ком је 
трговац дужан да цену за робу и услуге које нуди истакне у динарима. Регулисањем 
истицања цена на начин дефинисан новим законом унапређује се електронско 
пословање у домену online продаје и ствара могућност за лакше пласирање домаће 
понуде страним потрошачима. Такође, ова новина је значајна и за потрошаче који сада 
имају могућност да приликом одласка на сајт трговца, у процесу претраге производа и 
предуговорног информисања, одаберу једну од понуђених валута и информишу се о 
ценама производа, при чему се избор валуте омогућава на нивоу целокупне понуде 
трговца, а не на нивоу појединачног производа. 
 

3. прецизно дефинисање обавеза е-трговаца који обављају online продају 
 
Отклоњене су језичке непрецизности и сада је јaсно да е-трговце не обавезује 
испуњавање минималних техничких услова који се односе на простор, опрему и уређаје. 
Обавеза испуњавања минимално техничких услова односи се само на трговину у 
продајним објектима која не обухвата електронску трговину. Омогућено је е-трговцу да 
све исправе о набавци и продаји робе поседује, односно издаје и шаље купцима у форми 
електронског документа чиме се врши усклађивање са Законом о електронском 
документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском 
пословању („Службени гласник РС“, бр. 94/2017). Додатно, прецизира се да се код е-
трговине књига евиденције промета може водити централизовано, на нивоу целе 
електронске трговине која се обавља на тржишту Републике Србије. Међутим, е-
трговцима се дозвољава да књигу евиденције промета воде и за сваку организациону 
целину, а на основу пословне одлуке донете у складу са интерним правилима и 
пословном политиком. Најзад, уведена је обавеза е-трговаца да истакну све податке из 
декларације робе коју сачињава произвођач/увозник, односно да их учинe доступним 
потрошачу пре куповине у облику и на начин који је непосредно и стално доступан. На 
овај начин се испуњава обавеза предуговорног информисања потрошача о основним 
карактеристикама и својствима производа. 
 

4. увођење инспекцијске мeтоде прикривена куповина (mystery shopper) 
 

Нова законска решења унапређују инспекцијски надзор у делу који се односи на 
обављање нерегистроване online продаје и неиздавање рачуна. По узору на упоредно 
законодавство земаља чланица ЕУ, у циљу смањења обима сиве (online) економије, уводи 
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се институт прикривене куповине којим се даје овлашћење надлежном инспектору да, у 
случају основане сумње да лице обавља (електронску) трговину нерегистровано или не 
издаје рачун за продату робу/пружену услугу, ради прикупљања или обезбеђења доказа 
иницира и, по добијању налога, обави прикривену куповину робе/услуге. У склопу 
прикривене куповине, надлежни инспектор је овлашћен да врши законом прописана 
овлашћења ради утврђивања чињеница (снимање садржаја електронске продавнице, 
снимање комуникације током електронске трговине, увид у документацију, 
фотографисање и снимање простора, предмета и документације, увиђај и др.). 
Прикривена куповина се обавља на начин предвиђен Законом о инспекцијском надзору 
(„Службени гласник РС“, бр. 36/2015, 44/2018 – др. закон и 95/2018). Такође, прописује 
се могућност изрицања мере забране обављања даљинске односно електронске трговине 
од стране надлежног инспектора, у трајању од најдуже шест месеци, када се у поступку 
инспекцијског надзора утврди да је дошло до повреда законских услова за обављање овог 
облика трговине. 


