
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 ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ  

О ОГРАНИЧЕЊУ ВИСИНЕ ЦЕНА ОСНОВНИХ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА 

 

 Члан 1. 

 У Уредби о ограничењу висине цена основних животних намирница 

(„Службени гласник РС”, бр. 84/22, 97/22, 101/22, 110/22 и 115/22), члан 4. мења се и 

гласи:  

 

 „Максимална малопродајна цена белог кристал шећера, у свим паковањима, не 
сме прелазити 114,99 динара по килограму. 

 Максимална произвођачка цена белог кристал шећера, у паковањима од једног 
килограма, пет килограма и десет килограма, не сме прелазити 95,00 динара по 
килограму. 

 Максимална произвођачка цена белог кристал шећера за сва остала паковања не 

сме прелазити 104,54 динара по килограму.“ 

 

Члан 2. 

 У члану члану 14. речи: „31. октобра 2022. године“ замењују се речима: „30. 
новембра 2022. године. 

 

Члан 3. 

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

гласнику Републике Србије, а примењује се од 1. новембра 2022. године.ˮ 

 

05 Број:  

У Београду,  2022. године                                                                  

 

В Л А Д А 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

 
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 
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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 да то налажу потребе државе у циљу 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 снадбевање потрошача, а 
нарочито сиромашнијих социјалних категорија.  

Измена уредбе неопходна је имајући у виду да је потребно обезбедити 
снабдевеност становништва основним животним намирницама с једне стране, док с 
друге стране треба ублажити последице тренутне ситуације узроковане растом цена 
инпута и сушом која погађа пољопривредну производњу. 

У односу на претходни период дошло је до корекције цена белог кристал шећера 
због значајнијег раста  цене инпута и енергената што је довело до раста цене коштања. 
Цене је било неопходно ограничити на вишем нивоу како би произвођачи имали 
простора да се припреме за предстојећу сетву и да би се избегла могућност да засади 
шећерне репе буду мањи од домаћих потреба. Према подацима Републичког завода за 
статистику, производња шећерне репе је у 2022. годину била за 21,4% мања у односу на 
2021. годину. 

Измена уредбе неће се одразити на трговце који продају овај производ имајући у 
виду да могу да задрже марже на истом нивоу.  

Када су у питању потрошачи, повећање цена неће значајно утицати на њихов 
стандард. Већи проблем у овом тренутку би била несташица што би се десило уколико 
би се цене задржале на нивоу који не покрива трошкове пословања. 

 
III. OБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 
 

 Чланом 1. мења се члан 4. којим је су ограничене произвођачка и малопродајна 
цена белог кристал шећера. 

 Чланом 2. прописано је да се у члану 14. мења период важења уредбе, односно 
прописује се да уредба важи до 30. новембара 2022. године. 

 Чланом 3. прописано је ступање на снагу уредбе. 
 
IV.  ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 
 

За примену ове уредбе нису потребна финансијска средства из буџета Републике 
Србије. 
 
V. 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 

 

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 ОГРАНИЧЕЊУ ВИСИНЕ ЦЕНА ОСНОВНИХ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА 

 

 

 

 Члан 1. 

           Овом уредбом се, у циљу спречавања и отклањања штетних последица 
поремећаја на тржишту у погледу снабдевања, ограничавају произвођачке цене и цене у 
трговини на велико и мало основних животних намирница. 

 

Члан 2. 

  

 Максимална малопродајна цена јестивог сунцокретовог уља у паковању од 
једног литреа, не сме прелазити 219,99 динара.   

 

Члан 3. 

 Маржа обрачуната на нето фактурну цену свих врста UHT млека, умањену за 
рабате и попусте од стране добављача, износи максимално 10%.  

 

Члан 4. 

 Максимална малопродајна цена белог кристал шећера, у свим паковањима, не 
сме прелазити 109,99 динара по килограму. 

 Максимална произвођачка цена белог кристал шећера, у паковањима од једног 
килограма, пет килограма и десет килограма, не сме прелазити 90,90 динара по 
килограму. 

 Максимална произвођачка цена белог кристал шећера за сва остала паковања не 
сме прелазити 99,99 динара по килограму.  

 

 МАКСИМАЛНА МАЛОПРОДАЈНА ЦЕНА БЕЛОГ КРИСТАЛ ШЕЋЕРА, У 
СВИМ ПАКОВИАЊИМА, НЕ СМЕ ПРЕЛАЗИТИ 114,99 ДИНАРА ПО КИЛОГРАМУ.  

 МАКСИМАЛНА ПРОИЗВОЂАЧКА ЦЕНА БЕЛОГ КРИСТАЛ ШЕЋЕРА, У 
ПАКОВАЊИМА ОД ЈЕДНОГ, ПЕТ И ДЕСТ КИЛОГРАМА, НЕ МСЕ ПРЕЛАЗИТИ 
95,00 ДИНАРА ПО КИЛОГРАМУ.  

 МАКИСИМАЛНА ПРОИЗВОЂАЧКА ЦЕНА БЕЛОГ КРИСТАЛ ШЕЋЕРА ЗА 
СВА ОСТАЛА ПАКОВАЊА НЕ СМЕ ПРЕЛАЗИТИ 104,54 ДИНАРА ПО 
КИЛОГРАМУ 

 

 

Члан 5. 
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 Трговци на велико који купују кристал шећер, по цени и у паковањима из члана 
4. став 2. ове уредбе, дужни су да га дистрибуирају у трговину на мало у року од 15 
дана од дана закључења уговора о купопродаји.  

 

Члан 6. 

 Максимална малопродајна цена за брашно тип Т-400 глатко, у паковањима до 
пет килограма, укључујући и пет килограма, не сме прелазити 84,7 динара по 
килограму. 

 Максимална произвођачка цена брашна тип Т-400 глатко, у паковањима до пет 
килограма, укључујући и пет килограма, не сме прелазити 70,00 динара по килограму. 

 Маржа обрачуната на нето фактурну цену брашна из става 1. овог члана, 
умањену за рабате и попусте од стране добављача, износи максимално 10%. 

 За време трајања ове уредбе ванфактурна давања од стране добављача се не 
примењују. 

 

Члан 7. 

 Максимална малопродајна цена за брашно тип Т-500, у паковањима до пет 
килограма, укључујући и пет килограма, не сме прелазити 78,65 динара по килограму. 

 Максимална произвођачка цена брашна тип Т-500, у паковањима до пет 
килограма, укључујући и пет килограма не сме прелазити 65,00 динара по килограму. 

 Маржа обрачуната на нето фактурну цену брашна из става 1. овог члана, 
умањену за рабате и попусте од стране добављача, износи максимално 10%. 

 За време трајања ове уредбе ванфактурна давања од стране добављача се не 
примењују. 

Члан 8. 

 Максимална малопродајна цена за свињски бут без костију не сме прелазити 
750,20 динара по килограму, а максимална произвођачка цена не сме прелазити 620,00 
динар а по килограму. 

 Максимална малопродајна цена за свињску плећку без костију не сме прелазити 
738,10 динара по килограму, а максимална произвођачка цена не сме прелазити 610,00 
динара по килограму. 

 Максимална малопродајна цена за свињски врат са костима не сме прелазити 
689,70 динара по килограму, а максимална произвођачка цена не сме прелазити 570,00 
динара по килограму. 

 Максимална малопродајна цена за свињску слабину са костима не сме прелазити 
659,45 динара по килограму, а максимална произвођачка цена не сме прелазити 545,00 
динара по килограму. 

 Маржа обрачуната на нето фактурну цену свежег свињског меса из става 1-4. 
овог члана, умањену за рабате и попусте од стране добављача, износи максимално 10%. 

 Укупна стопа марже на  свињско месо из става 1-4. овог члана, оригинално 
упаковано и декларисано од стране произвођача свињског меса, не сме бити већа од 
8%. 

 

Члан 9. 

 Максимална малопродајна цена свежег пилећег трупа не сме прелазити 319,00 
динара по килограму. 

 Максимална произвођачка цена свежег пилећег трупа не сме прелазити 276,19 
динара по килограму. 

 Maржа обрачуната на нето фактурну цену свежег пилећег трупа, умањену за 
рабате и попусте од стране добављача, износи максимално 5%. 
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Члан 10. 

Произвођачи не смеју испоручивати производе из чл. 2-4 и 6-9.. ове уредбе у 
количинама мањим од просечних у последњих 12 месеци. 

 

Члан 11. 

 Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно 
лице ако поступа супротно одредбама  чл. 2-10. 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. 

            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 12. 

 Надзор над применом ове уредбе спроводе министарство надлежно за послове 
пољопривреде и министарство надлежно за послове трговине. 

 

Члан 13. 

 Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о ограничењу 
висине цена основних животних намирница („Службени гласник РС”, бр. 73/22). 

 

Члан 14. 

   Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србијеˮ, а важи до 31. октобра 2022. године 30. новембра 2022. 
ГОДИНЕ.  

 

 

 

 

05 Број:  

У Београду,  2022. године                                                                  


	Влада доноси
	УРЕДБУ О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ
	О ОГРАНИЧЕЊУ ВИСИНЕ ЦЕНА ОСНОВНИХ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА
	Члан 1.
	В Л А Д А
	О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
	I.  ПРАВНИ ОСНОВ
	II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ
	III. OБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА
	IV.  ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
	За примену ове уредбе нису потребна финансијска средства из буџета Републике Србије.
	Влада доноси
	УРЕДБУ
	О ОГРАНИЧЕЊУ ВИСИНЕ ЦЕНА ОСНОВНИХ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА
	Члан 1.
	Члан 11.
	Члан 12.
	Члан 14.

