
                                                                                                                   

             

 

 На основу члана 46. став 2. Закона о трговини („Службени гласник РС”, број 

53/10) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 65/08  и 16/11), 

 

 Влада доноси 

 

УРЕДБУ 

О ПРОДАЈИ МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА РОДА 2011. ГОДИНЕ 

- Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 15/12- 

 

Члан 1. 

Овом уредбом уређују се услови и начин продаје меркантилног кукуруза 

рода 2011. године (у даљем тексту: меркантилни кукуруз) ради стабилизације 

тржишта и цена меркантилног кукуруза и хране за животиње у 2012. години.  

Укупна количина меркантилног кукуруза чија продаја се врши у складу са 

овом уредбом износи до 50.000 тона у 2012. години и власништво је Републичке 

дирекције за робне резерве (у даљем тексту: Дирекција). 

 

Члан 2. 

Продаја из члана 1. ове уредбе врши се пoсредовањем Продуктне берзе а.д. 

у Новом Саду (у даљем тексту: Продуктна берза). 

Дирекција  интервенише  на тржишту меркантилног кукуруза и хране за 

животиње у 2012. години продајом меркантилног кукуруза у складу са овом 

уредбом на предлог министра надлежног за послoве пољопривреде и трговине и то 

када цена меркантилног кукуруза на тржишту пређе износ од 18 дин/kg са ПДВ-ом. 

 

Члан 3. 

Право на куповину меркантилног кукуруза из члана 1. ове уредбе има 

привредно друштво које има објекат за производњу хране за животиње који је 

одобрен, односно регистрован у складу са законом којим се уређује ветеринарство 

(у даљем тексту: купац), што доказује фотокопијом решења о одобравању, односно 

регистровању објекта издатим од стране министарства надлежног за послове 

ветеринарства. 

 

Члан 4. 

Меркантилни кукуруз је домаћег порекла, у расутом стању, природно или 

вештачки сув, у зрну, здрав и зрео, без знакова плесни и без страног мириса и 

укуса, незаражен биљним болестима и штеточинама, до 14% влаге, до 8% 

ломљених зрна, до 2% дефектних зрна, до 2% нагорелих и попуцаних и др.примеса. 

Лом се утврђује помоћу сита са округлим отворима пречника од 5mm, сагласно 

одредбама СРПС Е.В3.516 и СРПС Е.В3.516/1, а у складу са Правилником о 

квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих 

теста („ Службени лист СРЈ”, број 52/95 и „Службени лист СЦГ”број 56/03). 
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Члан 5. 

Дирекција продаје меркантилни кукуруз по цени од 18,00 дин/kg у складу са 

овом уредбом. 

Меркантилни кукуруз се преузима утоварен у возило у силосу овлашћеног 

складиштара Дирекције.  

 

Члан 6. 

Купац има право на куповину меркантилног кукуруза у складу са овом 

уредбом највише до 300 тона, а не мање од 20 тона, приликом сваке интервенције 

Дирекције из члана 2. ове уредбе. 

    

Члан 7. 

 Куповина меркантилног кукуруза врши се на основу налога који купац 

подноси Продуктној берзи рачунато од дана када је меркантилни кукуруз дат на 

продају у складу са пословањем Продуктне берзе. 

 Купаца је дужан да уз налог из става 1. овог члана достави и фотокопију 

решења о одобравању, односно регистровању објекта из члана 3. ове уредбе, као и 

оверен ценовник из члана 9. ове уредбе.  

 Купац је дужан да након пријема Потврде куповине од Продуктне берзе, 

одмах на рачун исте уплати износ утврђен Правилником о берзанском трговању на 

„Продуктној берзи АД”-Нови Сад (дел.бр.08/08 од 28. децембра 2007. године), на 

име права на квалификовано учешће у куповини меркантилног кукуруза. 

 Уплата динарских средстава на рачун Продуктне берзе представља 

предуслов за потписивање уговора са Дирекцијом.  

 Уплаћена средства из става 4. овог члана су бесповратна чак и у случају да 

потенцијални купац својом вољом не потпише уговор са Дирекцијом, односно не 

изврши своје обавезе по наведеном уговору.  

  

Члан 8. 

Купац плаћање меркантилног кукуруза врши авансно у року од 10 дана од 

дана потписивања уговора  са Дирекцијом. 

Приликом потписивања уговора из става 1.овог члана купац предаје изјаву о 

стању залиха меркантилног кукуруза на дан подношења налога за куповину истог, 

на обрасцу,  који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део. 

 

Члан 9. 

Купац је дужан да купљени меркатилни кукуруз у складу са овом уредбом 

искључиво користи за производњу хране за животиње. 

Ако купац користи храну за животиње за даљу продају цена те хране не 

може да прелази износ утврђен његовим ценовником хране за животиње закључно 

са  даном ступања на снагу ове уредбе. 

Храна за животиње из става 1. овог члана не може бити предмет трговине на 

иностраном тржишту. 
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Члан 10. 

Продаја меркантилног кукуруза у складу са овом уредбом врши се по 

редоследу подношења налога Продуктној берзи. 

Трошкове Продуктне берзе у вези са продајом меркантилног кукуруза у 

складу са овом уредбом сноси купац. 

Купац стиче право на следећу куповину меркантилног кукуруза у складу са 

овом уредбом ако поднесе доказ да је храну за животиње из члана 9. ове уредбе 

продао или искористио за сопствене потребе.  

 

Члан 11. 

Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара, казниће се купац уколико 

купљени меркантилни кукуруз употреби супротно члану 9. ове уредбе. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000 до 

50.000 динара одговорно лице купца. 

 

Члан 12. 

Надзор над спровођењем ове уредбе врши  Министарство пољопривреде, 

трговине, шумарства и водопривреде. 

 

Члан 13. 

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”, а важи до 1. септембра 2012. године. 

 

 

05 Број: 

У Београду, 

 

В Л А Д А 

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 
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Образац 

 

 

 

 На основу члана 8. Уредбе о продаји меркантилног кукуруза рода 2011. 

године, дајем 

 

 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да на дан 

подношења налога за куповину меркантилног кукуруза на стању имам залихе исте 

у количини од ___________kg. 

Подаци из ове изјаве представљају пословну тајну и могу се користити само у 

складу са Уредбом о продаји меркантилног кукуруза рода 2011. године. 

 

 

 

        

 

 

    

_____________________________ 

                            (Потпис одговорног лица купца) 

    

 

 

У _____________________ 2012.године             
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