
230 Број 116 27. октобар 2014.

3629
На осно ву чла на 19. став 4. За ко на о тр го ви ни („Слу жбе ни 

гла сник РС”, бр. 53/10 и 10/13),
Ми ни стар тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја до но си

П РА  В И Л  Н И К 

о са др жи ни и об ли ку из ја ве о оба вља њу тр го ви не  
лич ним ну ђе њем 

Члан 1.
Овим пра вил ни ком бли же се про пи су је са др жи на и об лик из-

ја ве о оба вља њу тр го ви не лич ним ну ђе њем.

Члан 2.
Пи са на из ја ва ко ју је у скла ду са За ко ном, тр го вац, од но сно 

ње гов пу но моћ ник ко ји оба вља тр го ви ну лич ним ну ђе њем ду жан 
да по се ду је, са др жи: 

1) број из ја ве;
2) по слов но име тр гов ца; 
3) адре су тр гов ца;
4) број те ле фо на, факс или адре су елек трон ске по ште тр гов ца;
5) име и пре зи ме ли ца ко је оба вља тр го ви ну лич ним ну ђе-

њем;
6) ЈМБГ ли ца ко је оба вља тр го ви ну лич ним ну ђе њем;

7) на зив и опис ро бе/услу га ко ја је пред мет про да је;
8) по дат ке о це ни и оста лим усло ви ма про да је (нпр. ак ци ја, 

по пуст, рас про да ја, про мо ци ја и сл.);
9) на чин ис по ру ке;
10) на чин пла ћа ња;
11) пе ри од у ко ме ва жи из ја ва о оба вља њу тр го ви не лич ним 

ну ђе њем;
12) вре ме у ко ме се оба вља тр го ви на лич ним ну ђе њем;
13) под руч је на ко ме ли це оба вља тр го ви ну лич ним ну ђе њем.

Члан 3.
Са др жи на из ја ве о оба вља њу тр го ви не лич ним ну ђе њем ис-

пи су је се на ја сан и чи тљив на чин, на срп ском је зи ку, ћи ри лич ким 
или ла ти нич ним пи смом у фор ма ту А4 и са др жи пе чат и пот пис 
овла шће ног ли ца.

Са др жи на из ја ве из ставa 1. овог чла на да та је у При ло гу ко ји 
је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

Члан 4.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Број 110-00-00013/2014-04
У Бе о гра ду, 21. ок то бра 2014. го ди не

Ми ни стар,
Ра сим Ља јић, с.р. 

ПРИ ЛОГ

ИЗ ЈА ВА О ОБА ВЉА ЊУ ТР ГО ВИ НЕ ЛИЧ НИМ НУ ЂЕ ЊЕМ
БРОЈ ИЗ ЈА ВЕ:

ПО ДА ЦИ О ТР ГОВ ЦУ

НА ЗИВ ТР ГОВ ЦА: 

АДРЕ СА ТР ГОВ ЦА:

БРОЈ ТЕ ЛЕ ФО НА:

БРОЈ ФАК СА ИЛИ Е-МА ИЛ:

ИМЕ И ПРЕ ЗИ МЕ ЛИ ЦА 
КО ЈЕ ОБА ВЉА ТР ГО ВИ НУ 
ЛИЧНИМ НУЂЕЊЕМ:

ЈМБГ:

ПО ДА ЦИ О РО БИ/УСЛУ ГА МА И УСЛО ВИ МА ТР ГО ВИ НЕ ЛИЧ НИМ  
НУ ЂЕ ЊЕМ

НА ЗИВ РО БЕ:
(или оверени ценовник у прилогу)

ОПИС РО БЕ:
(или оверени ценовник у прилогу)

ПРО ДАЈ НА ЦЕ НА:
(или оверени ценовник у прилогу)

ОСТА ЛИ УСЛО ВИ ПРО ДА ЈЕ
(акција, попуст, распродаја, промоција и сл.):

НА ЧИН ИС ПО РУ КЕ:

НА ЧИН ПЛА ЋА ЊА:

ПЕ РИ ОД ВА ЖЕ ЊА ИЗ ЈА ВЕ:

ВРЕ МЕ У КО МЕ СЕ ОБА ВЉА 
ТРГОВИНА ЛИЧНИМ НУЂЕЊЕМ:

ПОД РУЧ ЈЕ НА КО МЕ КО МЕ 
СЕ ОБАВЉА ТРГОВИНА ЛИЧНИМ НУЂЕЊЕМ:

Пот пис овла шће ног ли ца:

У__________, дана: 

М.П.

230 Број 116 27. октобар 2014.

3629
На осно ву чла на 19. став 4. За ко на о тр го ви ни („Слу жбе ни 

гла сник РС”, бр. 53/10 и 10/13),
Ми ни стар тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја до но си

П РА  В И Л  Н И К 

о са др жи ни и об ли ку из ја ве о оба вља њу тр го ви не  
лич ним ну ђе њем 

Члан 1.
Овим пра вил ни ком бли же се про пи су је са др жи на и об лик из-

ја ве о оба вља њу тр го ви не лич ним ну ђе њем.

Члан 2.
Пи са на из ја ва ко ју је у скла ду са За ко ном, тр го вац, од но сно 

ње гов пу но моћ ник ко ји оба вља тр го ви ну лич ним ну ђе њем ду жан 
да по се ду је, са др жи: 

1) број из ја ве;
2) по слов но име тр гов ца; 
3) адре су тр гов ца;
4) број те ле фо на, факс или адре су елек трон ске по ште тр гов ца;
5) име и пре зи ме ли ца ко је оба вља тр го ви ну лич ним ну ђе-

њем;
6) ЈМБГ ли ца ко је оба вља тр го ви ну лич ним ну ђе њем;

7) на зив и опис ро бе/услу га ко ја је пред мет про да је;
8) по дат ке о це ни и оста лим усло ви ма про да је (нпр. ак ци ја, 

по пуст, рас про да ја, про мо ци ја и сл.);
9) на чин ис по ру ке;
10) на чин пла ћа ња;
11) пе ри од у ко ме ва жи из ја ва о оба вља њу тр го ви не лич ним 

ну ђе њем;
12) вре ме у ко ме се оба вља тр го ви на лич ним ну ђе њем;
13) под руч је на ко ме ли це оба вља тр го ви ну лич ним ну ђе њем.

Члан 3.
Са др жи на из ја ве о оба вља њу тр го ви не лич ним ну ђе њем ис-

пи су је се на ја сан и чи тљив на чин, на срп ском је зи ку, ћи ри лич ким 
или ла ти нич ним пи смом у фор ма ту А4 и са др жи пе чат и пот пис 
овла шће ног ли ца.

Са др жи на из ја ве из ставa 1. овог чла на да та је у При ло гу ко ји 
је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

Члан 4.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Број 110-00-00013/2014-04
У Бе о гра ду, 21. ок то бра 2014. го ди не

Ми ни стар,
Ра сим Ља јић, с.р. 

ПРИ ЛОГ

ИЗ ЈА ВА О ОБА ВЉА ЊУ ТР ГО ВИ НЕ ЛИЧ НИМ НУ ЂЕ ЊЕМ
БРОЈ ИЗ ЈА ВЕ:

ПО ДА ЦИ О ТР ГОВ ЦУ

НА ЗИВ ТР ГОВ ЦА: 

АДРЕ СА ТР ГОВ ЦА:

БРОЈ ТЕ ЛЕ ФО НА:

БРОЈ ФАК СА ИЛИ Е-МА ИЛ:

ИМЕ И ПРЕ ЗИ МЕ ЛИ ЦА 
КО ЈЕ ОБА ВЉА ТР ГО ВИ НУ 
ЛИЧНИМ НУЂЕЊЕМ:

ЈМБГ:

ПО ДА ЦИ О РО БИ/УСЛУ ГА МА И УСЛО ВИ МА ТР ГО ВИ НЕ ЛИЧ НИМ  
НУ ЂЕ ЊЕМ

НА ЗИВ РО БЕ:
(или оверени ценовник у прилогу)

ОПИС РО БЕ:
(или оверени ценовник у прилогу)

ПРО ДАЈ НА ЦЕ НА:
(или оверени ценовник у прилогу)

ОСТА ЛИ УСЛО ВИ ПРО ДА ЈЕ
(акција, попуст, распродаја, промоција и сл.):

НА ЧИН ИС ПО РУ КЕ:

НА ЧИН ПЛА ЋА ЊА:

ПЕ РИ ОД ВА ЖЕ ЊА ИЗ ЈА ВЕ:

ВРЕ МЕ У КО МЕ СЕ ОБА ВЉА 
ТРГОВИНА ЛИЧНИМ НУЂЕЊЕМ:

ПОД РУЧ ЈЕ НА КО МЕ КО МЕ 
СЕ ОБАВЉА ТРГОВИНА ЛИЧНИМ НУЂЕЊЕМ:

Пот пис овла шће ног ли ца:

У__________, дана: 

М.П.

230 Број 116 27. октобар 2014.

3629
На осно ву чла на 19. став 4. За ко на о тр го ви ни („Слу жбе ни 

гла сник РС”, бр. 53/10 и 10/13),
Ми ни стар тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја до но си

П РА  В И Л  Н И К 

о са др жи ни и об ли ку из ја ве о оба вља њу тр го ви не  
лич ним ну ђе њем 

Члан 1.
Овим пра вил ни ком бли же се про пи су је са др жи на и об лик из-

ја ве о оба вља њу тр го ви не лич ним ну ђе њем.

Члан 2.
Пи са на из ја ва ко ју је у скла ду са За ко ном, тр го вац, од но сно 

ње гов пу но моћ ник ко ји оба вља тр го ви ну лич ним ну ђе њем ду жан 
да по се ду је, са др жи: 

1) број из ја ве;
2) по слов но име тр гов ца; 
3) адре су тр гов ца;
4) број те ле фо на, факс или адре су елек трон ске по ште тр гов ца;
5) име и пре зи ме ли ца ко је оба вља тр го ви ну лич ним ну ђе-

њем;
6) ЈМБГ ли ца ко је оба вља тр го ви ну лич ним ну ђе њем;

7) на зив и опис ро бе/услу га ко ја је пред мет про да је;
8) по дат ке о це ни и оста лим усло ви ма про да је (нпр. ак ци ја, 

по пуст, рас про да ја, про мо ци ја и сл.);
9) на чин ис по ру ке;
10) на чин пла ћа ња;
11) пе ри од у ко ме ва жи из ја ва о оба вља њу тр го ви не лич ним 

ну ђе њем;
12) вре ме у ко ме се оба вља тр го ви на лич ним ну ђе њем;
13) под руч је на ко ме ли це оба вља тр го ви ну лич ним ну ђе њем.

Члан 3.
Са др жи на из ја ве о оба вља њу тр го ви не лич ним ну ђе њем ис-

пи су је се на ја сан и чи тљив на чин, на срп ском је зи ку, ћи ри лич ким 
или ла ти нич ним пи смом у фор ма ту А4 и са др жи пе чат и пот пис 
овла шће ног ли ца.

Са др жи на из ја ве из ставa 1. овог чла на да та је у При ло гу ко ји 
је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

Члан 4.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Број 110-00-00013/2014-04
У Бе о гра ду, 21. ок то бра 2014. го ди не

Ми ни стар,
Ра сим Ља јић, с.р. 

ПРИ ЛОГ

ИЗ ЈА ВА О ОБА ВЉА ЊУ ТР ГО ВИ НЕ ЛИЧ НИМ НУ ЂЕ ЊЕМ
БРОЈ ИЗ ЈА ВЕ:

ПО ДА ЦИ О ТР ГОВ ЦУ

НА ЗИВ ТР ГОВ ЦА: 

АДРЕ СА ТР ГОВ ЦА:

БРОЈ ТЕ ЛЕ ФО НА:

БРОЈ ФАК СА ИЛИ Е-МА ИЛ:

ИМЕ И ПРЕ ЗИ МЕ ЛИ ЦА 
КО ЈЕ ОБА ВЉА ТР ГО ВИ НУ 
ЛИЧНИМ НУЂЕЊЕМ:

ЈМБГ:

ПО ДА ЦИ О РО БИ/УСЛУ ГА МА И УСЛО ВИ МА ТР ГО ВИ НЕ ЛИЧ НИМ  
НУ ЂЕ ЊЕМ

НА ЗИВ РО БЕ:
(или оверени ценовник у прилогу)

ОПИС РО БЕ:
(или оверени ценовник у прилогу)

ПРО ДАЈ НА ЦЕ НА:
(или оверени ценовник у прилогу)

ОСТА ЛИ УСЛО ВИ ПРО ДА ЈЕ
(акција, попуст, распродаја, промоција и сл.):

НА ЧИН ИС ПО РУ КЕ:

НА ЧИН ПЛА ЋА ЊА:

ПЕ РИ ОД ВА ЖЕ ЊА ИЗ ЈА ВЕ:

ВРЕ МЕ У КО МЕ СЕ ОБА ВЉА 
ТРГОВИНА ЛИЧНИМ НУЂЕЊЕМ:

ПОД РУЧ ЈЕ НА КО МЕ КО МЕ 
СЕ ОБАВЉА ТРГОВИНА ЛИЧНИМ НУЂЕЊЕМ:

Пот пис овла шће ног ли ца:

У__________, дана: 

М.П.

230 Број 116 27. октобар 2014.

3629
На осно ву чла на 19. став 4. За ко на о тр го ви ни („Слу жбе ни 

гла сник РС”, бр. 53/10 и 10/13),
Ми ни стар тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја до но си

П РА  В И Л  Н И К 

о са др жи ни и об ли ку из ја ве о оба вља њу тр го ви не  
лич ним ну ђе њем 

Члан 1.
Овим пра вил ни ком бли же се про пи су је са др жи на и об лик из-

ја ве о оба вља њу тр го ви не лич ним ну ђе њем.

Члан 2.
Пи са на из ја ва ко ју је у скла ду са За ко ном, тр го вац, од но сно 

ње гов пу но моћ ник ко ји оба вља тр го ви ну лич ним ну ђе њем ду жан 
да по се ду је, са др жи: 

1) број из ја ве;
2) по слов но име тр гов ца; 
3) адре су тр гов ца;
4) број те ле фо на, факс или адре су елек трон ске по ште тр гов ца;
5) име и пре зи ме ли ца ко је оба вља тр го ви ну лич ним ну ђе-

њем;
6) ЈМБГ ли ца ко је оба вља тр го ви ну лич ним ну ђе њем;

7) на зив и опис ро бе/услу га ко ја је пред мет про да је;
8) по дат ке о це ни и оста лим усло ви ма про да је (нпр. ак ци ја, 

по пуст, рас про да ја, про мо ци ја и сл.);
9) на чин ис по ру ке;
10) на чин пла ћа ња;
11) пе ри од у ко ме ва жи из ја ва о оба вља њу тр го ви не лич ним 

ну ђе њем;
12) вре ме у ко ме се оба вља тр го ви на лич ним ну ђе њем;
13) под руч је на ко ме ли це оба вља тр го ви ну лич ним ну ђе њем.

Члан 3.
Са др жи на из ја ве о оба вља њу тр го ви не лич ним ну ђе њем ис-

пи су је се на ја сан и чи тљив на чин, на срп ском је зи ку, ћи ри лич ким 
или ла ти нич ним пи смом у фор ма ту А4 и са др жи пе чат и пот пис 
овла шће ног ли ца.

Са др жи на из ја ве из ставa 1. овог чла на да та је у При ло гу ко ји 
је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

Члан 4.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Број 110-00-00013/2014-04
У Бе о гра ду, 21. ок то бра 2014. го ди не

Ми ни стар,
Ра сим Ља јић, с.р. 

ПРИ ЛОГ

ИЗ ЈА ВА О ОБА ВЉА ЊУ ТР ГО ВИ НЕ ЛИЧ НИМ НУ ЂЕ ЊЕМ
БРОЈ ИЗ ЈА ВЕ:

ПО ДА ЦИ О ТР ГОВ ЦУ

НА ЗИВ ТР ГОВ ЦА: 

АДРЕ СА ТР ГОВ ЦА:

БРОЈ ТЕ ЛЕ ФО НА:

БРОЈ ФАК СА ИЛИ Е-МА ИЛ:

ИМЕ И ПРЕ ЗИ МЕ ЛИ ЦА 
КО ЈЕ ОБА ВЉА ТР ГО ВИ НУ 
ЛИЧНИМ НУЂЕЊЕМ:

ЈМБГ:

ПО ДА ЦИ О РО БИ/УСЛУ ГА МА И УСЛО ВИ МА ТР ГО ВИ НЕ ЛИЧ НИМ  
НУ ЂЕ ЊЕМ

НА ЗИВ РО БЕ:
(или оверени ценовник у прилогу)

ОПИС РО БЕ:
(или оверени ценовник у прилогу)

ПРО ДАЈ НА ЦЕ НА:
(или оверени ценовник у прилогу)

ОСТА ЛИ УСЛО ВИ ПРО ДА ЈЕ
(акција, попуст, распродаја, промоција и сл.):

НА ЧИН ИС ПО РУ КЕ:

НА ЧИН ПЛА ЋА ЊА:

ПЕ РИ ОД ВА ЖЕ ЊА ИЗ ЈА ВЕ:

ВРЕ МЕ У КО МЕ СЕ ОБА ВЉА 
ТРГОВИНА ЛИЧНИМ НУЂЕЊЕМ:

ПОД РУЧ ЈЕ НА КО МЕ КО МЕ 
СЕ ОБАВЉА ТРГОВИНА ЛИЧНИМ НУЂЕЊЕМ:

Пот пис овла шће ног ли ца:

У__________, дана: 

М.П.

230 Број 116 27. октобар 2014.

3629
На осно ву чла на 19. став 4. За ко на о тр го ви ни („Слу жбе ни 

гла сник РС”, бр. 53/10 и 10/13),
Ми ни стар тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја до но си

П РА  В И Л  Н И К 

о са др жи ни и об ли ку из ја ве о оба вља њу тр го ви не  
лич ним ну ђе њем 

Члан 1.
Овим пра вил ни ком бли же се про пи су је са др жи на и об лик из-

ја ве о оба вља њу тр го ви не лич ним ну ђе њем.

Члан 2.
Пи са на из ја ва ко ју је у скла ду са За ко ном, тр го вац, од но сно 

ње гов пу но моћ ник ко ји оба вља тр го ви ну лич ним ну ђе њем ду жан 
да по се ду је, са др жи: 

1) број из ја ве;
2) по слов но име тр гов ца; 
3) адре су тр гов ца;
4) број те ле фо на, факс или адре су елек трон ске по ште тр гов ца;
5) име и пре зи ме ли ца ко је оба вља тр го ви ну лич ним ну ђе-

њем;
6) ЈМБГ ли ца ко је оба вља тр го ви ну лич ним ну ђе њем;

7) на зив и опис ро бе/услу га ко ја је пред мет про да је;
8) по дат ке о це ни и оста лим усло ви ма про да је (нпр. ак ци ја, 

по пуст, рас про да ја, про мо ци ја и сл.);
9) на чин ис по ру ке;
10) на чин пла ћа ња;
11) пе ри од у ко ме ва жи из ја ва о оба вља њу тр го ви не лич ним 

ну ђе њем;
12) вре ме у ко ме се оба вља тр го ви на лич ним ну ђе њем;
13) под руч је на ко ме ли це оба вља тр го ви ну лич ним ну ђе њем.

Члан 3.
Са др жи на из ја ве о оба вља њу тр го ви не лич ним ну ђе њем ис-

пи су је се на ја сан и чи тљив на чин, на срп ском је зи ку, ћи ри лич ким 
или ла ти нич ним пи смом у фор ма ту А4 и са др жи пе чат и пот пис 
овла шће ног ли ца.

Са др жи на из ја ве из ставa 1. овог чла на да та је у При ло гу ко ји 
је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

Члан 4.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Број 110-00-00013/2014-04
У Бе о гра ду, 21. ок то бра 2014. го ди не

Ми ни стар,
Ра сим Ља јић, с.р. 

ПРИ ЛОГ

ИЗ ЈА ВА О ОБА ВЉА ЊУ ТР ГО ВИ НЕ ЛИЧ НИМ НУ ЂЕ ЊЕМ
БРОЈ ИЗ ЈА ВЕ:

ПО ДА ЦИ О ТР ГОВ ЦУ

НА ЗИВ ТР ГОВ ЦА: 

АДРЕ СА ТР ГОВ ЦА:

БРОЈ ТЕ ЛЕ ФО НА:

БРОЈ ФАК СА ИЛИ Е-МА ИЛ:

ИМЕ И ПРЕ ЗИ МЕ ЛИ ЦА 
КО ЈЕ ОБА ВЉА ТР ГО ВИ НУ 
ЛИЧНИМ НУЂЕЊЕМ:

ЈМБГ:

ПО ДА ЦИ О РО БИ/УСЛУ ГА МА И УСЛО ВИ МА ТР ГО ВИ НЕ ЛИЧ НИМ  
НУ ЂЕ ЊЕМ

НА ЗИВ РО БЕ:
(или оверени ценовник у прилогу)

ОПИС РО БЕ:
(или оверени ценовник у прилогу)

ПРО ДАЈ НА ЦЕ НА:
(или оверени ценовник у прилогу)

ОСТА ЛИ УСЛО ВИ ПРО ДА ЈЕ
(акција, попуст, распродаја, промоција и сл.):

НА ЧИН ИС ПО РУ КЕ:

НА ЧИН ПЛА ЋА ЊА:

ПЕ РИ ОД ВА ЖЕ ЊА ИЗ ЈА ВЕ:

ВРЕ МЕ У КО МЕ СЕ ОБА ВЉА 
ТРГОВИНА ЛИЧНИМ НУЂЕЊЕМ:

ПОД РУЧ ЈЕ НА КО МЕ КО МЕ 
СЕ ОБАВЉА ТРГОВИНА ЛИЧНИМ НУЂЕЊЕМ:

Пот пис овла шће ног ли ца:

У__________, дана: 

М.П.
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