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Акт о примени Одлуке о ограничењу висине цена и маржи основних животних 

намирница и заштитне опреме („Службени гласник РС“, број 35/2020, 55/2020 и 57/2020) 

 

 

Сагласно одредби члана 31. став 1. Закона о инспекцијском надзору („Службени 

гласник РС“, бр. 36/2015, 44/2018 - др. закон и 95/2018), Сектор тржишне инспекције издаје 

акт о примени Одлуке о ограничењу висине цена и маржи основних животних намирница и 

заштитне опреме („Службени гласник РС“, број 35/2020, 55/2020 и 57/2020). 

 

Одредбом тачке 1. став 1. ове одлуке, 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. У ставу 2. ове тачке одлуке, наведен је списак роба за које се 

ограничавају цене. 

 

Одредбом тачке 2. став 1. ове одлуке, 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. У ставу 2. ове тачке одлуке, наведен је списак роба за 

које се ограничавају марже. 

 

Како је у цитираној одлуци недвосмислено наведено да је референтни датум 5. март 

2020. године, са којим се упоређују цене/марже приликом формирања цена за следећи пријем 

робе у велепродају/малопродају у току примене Одлуке, поставља се питање како се одредбе 

Одлуке примењују у случају да је прва набавка конкретне робе била после 5.марта 2020. 

године. 

 

Имајући у виду циљно тумачење цитиране одлуке која је донета ради спречавања 

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

људи, насталих услед ширења вируса SARS-CoV-2, у случају да пре 5. марта 2020. године 

трговац на велико односно на мало, није имао предметну робу у промету, датум првог 

запримања конкретне робе после 5. марта 2020. године, сматраће се датумом са којим се 

упоређује свака следећа набавка предметне робе, за све време док је ова одлука у примени. 
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