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НОВИ САД

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној 21.

децембра 2000.

године утврдила је ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ДОПУНАМА

ЗАКОНА О РОБНИМ РЕЗЕРВАМА, који вам у прилогу достављамо, ради
разматрања и одлучивања.

Поводом

Покрајине

утврђеног

Војводине

председника

Предлога

одредила је

Скупштине

АП

за

закона

представнике

Војводине

потпредседника Скупштине АП Војводине.

Скупштина

и

Аутономне

НЕНАДА

ГОРДАНУ

ЧАНКА,
ЧОМИn,

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА

О ДОПУНАМА ЗАКОНА О РОБНИМ РЕЗЕРВАМА

Члан

1.

у Закону о робним резервама ("Службени гласник РС" бр.
18/92) иза члана 2. додаје се нови члан 2.а који гласи:
"Члан 2.а

Аутономна

Покрајина

Војводина

ће,

у

складу

са

својим

потребама и специфичностима, образовати робне резерве .
Пословање робним резервама врши Покрајинска дирекција за
робне резерве Аутономне Покрајине Војводине.
Актом о образовању робних резерви из става 1. овог члана
утврђују се врсте и количине робе, извори средстава за финансирање и
друга питања од значаја за образовање, чување и обнављање робних
резерви."
Члан

2.

у члану З. иза става З. додаје се нови став

4.

који гласи:

"За територију Аутономне Покрајине Војводине сагласност, на

предлоге аката из става

2.

овог члана, даје Покрајинска дирекција за

робне резерве."
Члан з.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службном гласнику Републике Србије".

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

УСТАВНИ ОСНОВ
Уставни основ за доношење Закона садржан је у члану

тачка

72.

9. Устава Републике Србије, где је утврђено да Република Србија

уређује и обезбеђује робне резерве.
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ

Робне резерве формирају се из друштвеног производа пре
Сврха формирања
робних резерви је предупређивање поремећаја који могу наступити у
његове расподеле на поједине облике потрошње.
кретању

производње,

последица

већих

размене

штета

које

и

потрошње

наступају

и

за

услед

откалањање

разних

тежих

елементарних

непогода, као и за потребе народне одбране.

Образовање

и

коришћење

резерви

служи

у

савременим

привредама као моћан инструмент економске политике који делује на

развој, стабилност, обим производње, на стабилност цена, на увоз и
извоз, на прехрамбену сигурност земље, заштиту домаће производње и
на крају на стабилност потрошње (односно усклађеност односа понуде и
тражње).

Према садашњој ситуацији Робне резерве су формиране у

Републици на нивоу Републике на основу Закона о робним резервама
усвојеним априла

1992.

године. Градови, општине предузећа и установе

могу у складу са својим потребама и специфичностима образовати робне
резерве.

Постојећим законом утврђено је образовање и функционисање
система робних резерви на републичком, градском и општинском нивоу, а
не и на нивоу Покрајине, иако се оне практично у највећем делу због
структуре

производње

и

структуре

производа

у

резервама

попуњава

производима са подручја АПВ.

Потребно је напоменути да су у периоду између 1982. и 1992.
године постојале Покрајинске робне резерве које су на основу тада
донетог Закона о робним резервама у Покрајини образоване, коришћене
и интервенисале на основу програма које је утврђивало Извршно веће
Покрајине.

Мере интервенције су биле:
куповина робе ради спречавања, односно отклањања већих поремећаја
који су могли настати у производњи и на тржишту;

обавезна куповина пољопривредно - прехрамбених производа по
заштитним ценама, у складу са утврђеним материјалним билансима
Покрајине;

продаја робе у складу са потребама;

краткорочна

позајмица

произвођачима

у

количинама

које

не

нарушавају основну намену резерви и

интервентни

увоз

односно

извоз

роба

у

оквиру

утврђеног

материјалног биланса Покрајине.
Резервама у Покрајини у том периоду био је обухваћен шири
дијапазон производа које су садржавале и то у скалду са биланси ма,

потребама и циљевима производње (нпр пасуљ, кромпир и др.).
Покрајинске

робне

резерве . су се

финансирале

из,

за

то

наменски утврђених средстава у Буџету Покрајине, кредита пословних

банака, средстава Народне банке Југославије, средстава позитивне
разлике остварене у пословању у робним резервама, средстава
намењених за потребе опште - народне одбране и по потреби и из других
средстава. Средства су употребљавана за образобање и коришћење
робних резерви, изградњу и опрему складишног простора и трошкове
смештаја, одржавање робних резерви и за образовање посебног
резервног Фонда који је служио у интервентне сврхе.

У поменутом

периоду

циљеве

Дирекција

оснивања и

је

у знатној

испуњавала

мери

Законом

доприносила

утврђене

стабилизаЦИјИ

свог

производње,

развоја, потрошње, цена и заштите домаће производње.

робних

Овим Предлогом закона предлаже се образовање Покрајинских
резерви, актом који би донела Скупштина АПВ. Такође се

предлаже да на акта о образовању општинских односно градских робних
резерви, сагласност даје Покрајинска дирекција.

ПРОЦЕНА ИЗНОСА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА

За спровођење овог Закона нису потребна посебна финансијска
средства.

