
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 
Уставни основ за доношење Закона о робним берзама садржан је у члану 97. став 1. 

тачка 6. Устава Републике Србије, према коме Република Србија уређује и обезбеђује 
јединствено тржиште; правни положај привредних субјеката; систем обављања појединих 
привредних и других делатности; робне резерве; монетарни, банкарски, девизни и 
царински систем; економске односе са иностранством; систем кредитних односа са 
иностранством; порески систем. 
 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 

Постојање уређеног робно-берзанског тржишта, индикатор је сигурности и 
конкурентности одређене привреде, као и елиминисања нетржишних ризика у пословању. 
Формирање робне берзе има бројне погодности, попут олакшавања закључивања 
трговинских послова, формирања тржишних цена, њихово временско и просторно 
уравнотежење, затим пружање веће правне сигурности, подстицања привредног развоја, 
образовања и обавештавања учесника тржишта о привредним збивањима. 

Успостављање савремене робне берзе и развој спот и треминске берзанске трговине 
доприноси изградњи тржишно оријентисане привреде, а на првом месту сектора 
пољопривредних производа. Овим законом се успостављају  потребни правни и 
институционални оквири за развој трговања изведеним финансијским инструментима, те 
пружа основа за увођење механизама којима се елиминишу највећи ризици пословања у 
Републици Србији. 

Доношење Закона о робним берзама је вишеструко корисно и за јавни сектор. 
Омогућава се организација система подршке пољопривреди посредством тржишних 
механизам интервенције, а очекивани ефекти укључују ефикасније управљање робним 
резервама, као и унапређење политике развоја пољопривреде и агробизниса. 

У Србији тренутно не постоји адекватан правни оквир за развој робних берзи, па би 
прецизно регулисање области терминског и спот берзанског пословања кроз свеобухватан 
Закон о робним берзама, као и јасно дефинисање мера за спровођење Закона, допринело 
смањивању тренутне изложености привреде ризицима, нарочито малих и средњих 
предузећа и пољопривредника. На тај начин ће привреда бити у могућности да користи 
деривате као један од инструмената управљања ризицима, нарочито у домену управљања 
ризиком цене пољопривредних производа. 

Досадашња искуства, анализа постојећег законодавног оквира за развој тржишта 
робе и инструмената за управљање ризицима, указали су на потребу за доношењем 
посебног Закона о  робним берзама. 

 
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНИХ 

РЕШЕЊА 
Први део - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
Чл. 1. до 7. Нацрта закона о робним берзама одређују предмет и циљ закона, сходну 

примену других релевантних прописа и значење појединих појмова у смислу овог закона. 
Обзиром да је реч о закону којим се утврђује институционални оквир и по први пут 



нормира делатности робне берзе целисходно је да се прецизно дефинишу одређени 
појмови неопходни за правилно разумевање и ефикасну примену закона. Приликом 
дефинисања водило се рачуна о постојећим законским решењима, посебно одредбама 
закону које регулише тржиште капитала, јер је реч о уско повезаним областима. Уводи се 
категорија стандардизованог тржишног материјала (члан 2. став 1. тачка 4)) као збирног 
појма за све предмете трговања на робној берзи. Прецизирајући искључиво параметре 
стандардизације, врста и количина робе којом се тргује на берзи. Током израде Нацрта 
размотрена је могућност укључења нестандардизованих материјалима, али је закључено 
да ово решење не би одговарало природи берзанског тржишта и фази у којој се оно налази 
у Србији, док као алтернатива заинтересованим субјектима увек остају правила 
облигационог права.  
У члану 4. предвиђена је сходна примена Закона о тржишту капитала, ако није другачије 
уређено овим законом. 
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