НОВА ОДЛУКА О ОГРАНИЧЕЊУ ЦЕНА ОСНОВНИХ
ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА И ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ
Увод
На основу овлашћења из члана 39. Закона о трговини („Службени гласник РС”, број
52/2019 – у даљем тексту: Закон) Влада Републике Србије је 15. марта 2020. године донела
Одлуку о ограничењу висине цена основних животних намирница и заштитне опреме
(„Службени гласник РС”, број 30/2020). Одлука је ступила на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије“, тј. ступила је на снагу 15. марта 2020. године.
Међутим, тек што је ступила на снагу преходна одлука, Влада Републике Србије донела
је нову Одлуку о ограничењу висине цена основних животних намирница и заштитне
опреме („Службени гласник РС”, број 35/2020 – у даљем тексту: Одлука), која је ступила
на снагу 18. марта 2020. године, и којом је стављена ван снаге претходна одлука.
Ограничење цена из нове Одлуке примењује се у трајању од 30 дана, тј. до 17. априла
2020. године.
Подсећамо да се одредбe члана 39. Закона односе на привремене мере заштите
тржишта, а овај члан Закона гласи:
„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, Влада 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.
Влада ће одредити привремене мере из става 1. овог члана, као и временски период
примене тих мера, сразмерно циљу и очекиваним резултатима, који не може бити дужи
од шест месеци од дана одређивања привремене мере, односно најдуже до испуњења
обавезе када је у питању спровођење обавеза преузетих међународним уговором, осим ако
посебним законом није другачије одређено“.
Управо ради спречавања поремећаја на тржишту или отклањања штетних последица
поремећаја на тржишту у погледу снабдевања робом, насталих услед ширења вируса SARSCoV-2, Одлуком Владе Републике Србије ограничавају се цене у трговини на велико и
мало основних животних намирница и заштитне опреме, као и марже свих учесника у
ланцу снабдевања одређеним производима, тако да не прелазе ниво цена и маржи тих
производа на дан 5. март 2020. године.
Новом Одлуком се прописују два начина ограничавања цена производа, и то:
1) Производи за које се ограничавају цене у трговини на велико и мало тако да не
прелазе ниво цена тих производа на дан 5. март 2020. године; и
2) Производи за које се ограничавају марже свих учесника у ланцу снабдевања тако
да не прелазе ниво маржи тих производа на дан 5. март 2020. године.

1. Производи чије се цене ограничавају на ниво који је
постојао 5. марта 2020. године
Ради спречавања поремећаја на тржишту или отклањања штетних последица
поремећаја на тржишту у погледу снабдевања робом, насталих услед ширења вируса SARS-

CoV-2, ограничавају се цене у трговини на велико и мало основних животних намирница и
заштитне опреме тако да не прелазе ниво цена тих производа на дан 5. март 2020. године.
Ограничење цена примењује се у трајању од 30 дана за следећу робу:
1) Брашно од пшенице;
2) Хлеб;
3) Јестиво уље сунцокретово;
4) Бели шећер;
5) Со;
6) Вода;
7) Тестенине;
8) Месне прерађевине;
9) Риба;
10) Термички обрађено кравље млеко (пастеризовано и стерилизовано);
11) Млеко у праху;
12) Јогурт;
13) Кокошија јаја;
14) Дечија храна;
15) Сапун;
16) Шампон;
17) Паста за зубе;
18) Детерџенти;
19) Рукавице (и одећа и прибор за одећу) од пластичних маса;
20) Пелене за децу и одрасле;
21) Марамице;
22) Убруси (у ролни и на комад);
23) Тоалет папир;
24) Прекривке, текстилне за хируршку употребу;
25) Одело хируршко од папира;
26) Одело заштитно, гумено;
27) Одело хируршко текстилно;
28) Наочаре, заштитне.

2. Производи за које се ограничавају марже свих учесника у ланцу
снабдевања основних животних намирница и заштитне опреме на ниво
маржи који је постојао 5. марта 2020. године
Ради спречавања поремећаја на тржишту или отклањања штетних последица
поремећаја на тржишту у погледу снабдевања робом, насталих услед ширења вируса
SARS-CoV-2, ограничавају се марже свих учесника у ланцу снабдевања основних
животних намирница и заштитне опреме тако да не прелазе ниво маржи тих производа на
дан 5. март 2020. године.
Ограничење маржи примењује се у трајању од 30 дана за следећу робу:
1) Поврће и воће;
2) Свеже месо;
3) Маске, пластичне са текстилним филтером;
4) Маске папирне;
5) Рукавице, гумене, хируршке и остале;

6) Варикина и остали дезинфектанти;
7) Асепсол;
8) Алкохол.

3. Казне за непоштовање Одлуке
За непоштовање привремених мера заштите ржишта, односно за непоштовање Одлуке,
чланом 68. Закона запрећено је правним лицима новчаном казном за прекршај од 500.000,00
до 2.000.000,00 динара. За исти прекршај казниће се физичко лице или одговорно лице у
правном лицу новчаном казном од 50.000,00 до 150.000,00 динара, док је за предузетнике
за исти прекршај запрећено новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 динара.
Поред новчане казне за прекршај, правном лицу се може изрећи и заштитна мера
забране обављања одређене делатности у трајању од шест месеци до две године, као и
заштитна мера јавног објављивања пресуде. С друге стране, уз прекршајну казну
одговорном лицу у правном лицу може се изрећи заштитна мера забране да врши одређене
послове у трајању од три месеца до једне године, док се уз прекршајну казну предузетнику
и физичком лицу се може изрећи и заштитна мера забране вршења одређене делатности у
трајању од шест месеци до две године.

