
ПРЕДЛОГ 

 

На основу члана 39. Закона о трговини („Службени гласник РС”, број 52/19) и 

члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС, 44/14 и 30/18 – др. 

закон),  

 

Влада доноси 

 

 

УРЕДБУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНAMA УРЕДБЕ  

О ОГРАНИЧЕЊУ ВИСИНЕ ЦЕНА ОСНОВНИХ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА 

 

 

 

 Члан 1. 

 У Уредби о ограничењу висине цена основних животних намирница („Службени 

гласник РС”, бр. 12/22 и 50/22), у члану 1. став 2. тачка 1) брише се. 

 

Члан 2. 

  После члана 1а додаје се члан 1б који гласе:  

 

„ Члан 1б 

 Максимална малопродајна цена кристал шећера по килограму, у свим 

паковањима не сме прелазити 89,99 динара. 

 

 Максимална произвођачка цена кристал шећера у паковањима од 1 килограм, 5 

килограма и 10 килограма не сме прелазити 73,00 динара. 

 

 Максимална произвођачка цена кристал шећера за сва остала паковања не сме 

прелазити 81,00 динар.  

   

Члан 3. 

 

 После члана 2 додаје се члан 2а који гласи: 

 

„Члан 2a 

 Трговци на велико који купују кристал шећер по цени и у паковањима из члана 

1б став 2. дужни су да га дистрибуирају у трговину на мало у року од 30 дана.“ 

  

 

 

Члан 4. 

 

 У члану 2. став 1. речи „члана 1. став 2.“ замењују се речима „чл. 1. став 2, 1а и 

1б “ 

 

Члан 5. 
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 У члану 3. став 1.  речи „чл. 1, 1а и 2.“ замењују се речима „чл. 1, 1а, 1б, 2. и 2а“                          

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

Члан 6. 

 Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије.ˮ 

 

05 Број:  

У Београду,  2022. године                                                                  

 

 

В Л А Д А 

 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

 

 Ана Брнабић,с.р. 

                                                                     

 

 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

I.  ПРАВНИ ОСНОВ 

 

          Правни основ за доношење ове Уредбе садржан је у члановима 17. став 1. и 42. став 

1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 

65/08,16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 - други закон) којима је прописано 

да Влада којој је престао мандат може вршити само текуће послове, односно да Влада 

уредбом подробније разрађује однос уређен законом, у складу са сврхом и циљем закона 

и  члану 39. Закона о трговини („Службени гласник РС”, бр. 52/19), којим је прописано 

да Влада ради спречавања поремећаја на тржишту или отклањања штетних последица 

поремећаја на тржишту у погледу снабдевања робом и услугама од виталног значаја за 

живот и здравље људи и за рад привредних субјеката, установа и других организација од 

општег интереса, може да одреди привремене мере које се односе на одређену врсту робе 

и услуга, одређену категорију трговаца, пружалаца услуга или потрошача, радно време, 

на потребу спровођења обавеза преузетих међународним уговором, на цене, као и на 

друге услове за обављање трговине, осим мера које се односе на увоз и извоз робе. 

 

Имајући у виду да се предметном уредбом одређују привремене мере које се 

односе на цене одређене врсте робе и услуга и да то налажу потребе државе у циљу 
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спречавање привредне несреће, сматрамо да су испуњени услови из члана 17. став 1. 

Закона о Влади. 

 

 

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ  

 

Уредба се доноси у циљу заштите тржишта, односно спречавања деформација у 

формирању цена наведених роба, које су изузетно важне за снадбевања потрошача, а 

нарочито сиромашнијих социјалних категорија.  

Након усвајања Уредбе о изменама и допуни Уредбе о ограничењу висине цена 

основних животних намирница дошло је до наглог скока цена  кристал шећера у већим 

паковањима имајући у виду да је ограничена само цена паковања од једног килограма. 

Због велике разлике у цени повећана је тражња за паковањима од једног килограм иа 

често га нема у малопродајним објектима. У циљу спречавања поремећају у снабдевању 

шећером, неопходна је интервенција и ограничавање малопродајне цене кристал шећера 

за сва паковања. 

 

III. OБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 

 Чланом 1. брише се и тачка 1) с обзиром да се за кристал шећер додаје нови члан. 

  Чланом 2. додају се нови члано којим је прописана је максимална малопродајна 

цена за шећер кристал, као и произвођачке цене. 

 

 Чланом 3. додаје се нови члан којим се прописује да трговци на велико кристал 

шећер морају дистрибуирати у трговину на мало у року од 30 дана. 

 

 Чланом 4. прописано је да се количине које морају бити испоручене односе и на 

новододати члан 1б. 

 

 У члану 5. прописано је да се казнене одредбе односе и на новододати чланове. 
 

 Чланом 6. прописано је ступање на снагу уредбе. 

                    

III.  ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

 

За примену ове уредбе нису потребна финансијска средства из буџета Републике 

Србије. 

 

IV. СТУПАЊЕ НА СНАГУ 

 

Имајући у виду природу мере којом се интервенише у законом предвиђеним, 

ванредним тржишним условима, са циљем отклањања или спречавања утврђеног 

поремећаја, неопходно је ступање на снагу наредног дана од дана објављивања, а што 

представља нарочито оправдане разлоге за раније ступање на снагу, у смислу члана 196. 

ст. 4. Устава.  
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ 

 

 

 

УРЕДБA 

О ОГРАНИЧЕЊУ ВИСИНЕ ЦЕНА ОСНОВНИХ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА 

 

 

 

 Члан 1. 

           Овом уредбом се у циљу спречавања поремећаја на тржишту и отклањања 

штетних последица поремећаја на тржишту у погледу снабдевања робом, ограничавају 

произвођачке цене и цене у трговини на велико и мало основних животних намирница, 

тако да не прелазе ниво цена тих производа на дан 15. новембар 2021. године. 

 Ограничење цена из става 1. овог члана примењује се  за следећу робу: 

1) шећер кристал у паковању од једног килограма; 
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2) брашно тип Т-400 глатко, у паковању до пет килограма, укључујући и пет 

килограма; 

3) брашно тип Т-500 у паковању до пет килограма, укључујући и пет килограма; 

4) јестиво сунцокретово уље у паковању од једног литра;  

5) свињско месо - бут. 

 Ограничење цена се не односи на снижене цене (распродаје, сезонска снижења 

или акцијске продаје), уколико су биле на снази 15. новембра 2021. године, већ се односи 

на редовне цене, односно цене пре снижења. 

 

Члан 1а 

 

 Максимална малопродајна цена UHT млека са 2,8 процента млечне масти у 

паковању од једног литра не сме прелазити  113,99 динара.  

 Маржа обрачуната на нето фактурну цену млека из става 1. овог члана, умањену 

за рабате и попусте од стране добављача, износи максимално 12%. 

 

ЧЛАН 1Б 

 

 МАКИСИМАЛНА МАЛОПРОДАЈНА ЦЕНА КРИСТАЛ ШЕЋЕРА ПО 

КИЛОГРАМУ, У СВИМ ПАКОВАЊИМА, НЕ СМЕ ПРЕЛАЗИТИ 89,99 ДИНАРА.  

 

 МАКИСИМАЛНА ПРОИЗВОЂАЧКА ЦЕНА КРИСТАЛ ШЕЋЕРА ОД 1 

КИЛОГРАМ, 5 КИЛОГРАМА И 10 КИЛОГРАМА НЕ СМЕ ПРЕЛАЗИТИ 73,00 

ДИНАРА. 

 

 МАКИСИМАЛНА ПРОИЗВОЂАЧКА ЦЕНА КРИСТАЛ ЗА СВА ОСТАЛА 

ПАКОВАЊА НЕ СМЕ ПРЕЛАЗИТИ 81,00 ДИНАР. 

 

  

Члан 2. 

Произвођачи не смеју испоручивати производе из члана 1. став 2. ЧЛ. 1. став 

2., 1А И 1Б ове уредбе у количинама мањим од просечних у последњих 12 месеци. 

 

 

ЧЛАН 2А 

 ТРГОВЦИ НА ВЕЛИКО КОЈИ КУПУЈУ КРИСТАЛ ШЕЋЕР ПО ЦЕНИ И У 

ПАКОВАЊИМА ИЗ ЧЛАНА 1Б СТАВ 2. ДУЖНИ СУ ДА ГА ДИСТРИБУИРАЈУ У 

ТРГОВИНУ НА МАЛО У РОКУ ОД 30 ДАНА. 

  

 

Члан 3. 

 Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно 

лице ако поступа супротно одредбама чл. 1, 1а, и 2  „ЧЛ. 1, 1А, 1Б, 2 И 2А“ове уредбе.  

            Уз казну из става 1. овог члана може се изрећи и заштитна мера забране правном 

лицу да врши одређене делатности у трајању од шест месеци до једне године. 

            За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара и може се изрећи заштитна мера забране 

одговорном лицу да врши одређене послове у трајању од шест месеци до једне године. 



6 

 

            За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 

10.000 до 500.000 динара и може се изрећи заштитна мера забране  вршења одређених 

делатности у трајању од шест месеци до једне године. 

 

 

 

Члан 4. 

 Надзор над применом ове уредбе спроводе министарство надлежно за послове 

пољопривреде и министарство надлежно за послове трговине. 

 

Члан 5. 

 Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о ограничењу висине 

цена основних животних намирница („Службени гласник РС”, бр. 114/21, 116/21 и 

119/21). 

 

Члан 6. 

   Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србијеˮ, а важи 150 дана од дана ступања на снагу. 
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