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МЕД У ИСХРАНИ ЉУДИ 

Аутори текста 

Др Јелена Ивановић      Проф. др Милан Ж. Балтић 

    

Квалитет меда зависи од његовог хемијског састава и биљног порекла. Састав активних 

компоненти биљака зависи од различитих фактора, а нарочито од географског подручја и 

климатских услова. Сходно томе, може се очекивати да је мед са различитих локација 

другачији, односно да има различите сензорне особине. Главне нутритивне компоненте меда су 

угљени хидрати, односно шећери. Поред угљених хидрата (глукозе, фруктозе) мед садржи и 

велики број других састојака у мањим количинама, испољавајући бројне биолошке ефекте: 

антимикробне, антиоксидативне, антивирусне, антипаразитске, антиин-фламаторне, 

антимутагене и антикан-церогене. Поред значајних нутритивних својстава које има, мед може 

бити и извор појединих патогених бактерија, пре свега Clostridium botulinum. Из тог разлога, 

мед мора бити адекватно декларисан, како потрошач не би био у заблуди или недоумици о 

намирници коју конзумира, посебно када се ради о деци. 

Карактеристике меда 

Човек је од најстаријих времена имао 

користи од пчела. Да би му пчеле биле 

ближе, човек је временом и сам почео у 

крошњама стабала да прави удубљења и да 

на њихове отворе ставља врата. То је 

означило и почетак пчеларства. Од старих 

народа пчеларством су се највише бавили 

Грци, којима је мед служио и као храна, а 

знали су и за његова лековита својства. Данас 

је пчеларство организовано на научним 

основама уз коришћење свих предности које 

му је омогућио технолошки развој. Осим 

меда, велика пажња се поклања и другим 

производима из кошнице: полену, перги, 

матичном млечу, прополису, воску и 

пчелињем отрову. Кроз бројне 

лабораторијске анализе доказано је и да ови 
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пчелињи производи садрже природне 

хранљиве и лековите материје, које имају 

велику биолошку вредност. 

Пчеларство у Србији има дугу традицију која 

датира још из времена Немањића. Пчелињаци 

су били саставни део многих српских 

манастира и преко њих се пчеларство даље 

ширило по Србији. Међутим, током векова 

ова традиција је на неки начин замрла, али се 

пчеларство у XX веку проширило као 

додатна делатност и врло је често било хоби 

занимање у циљу допуне кућног буџета. 

Годишња производња меда у Србији је око 

4.000 до 5.000 тона уз пласман на домаћем и 

страном тржишту. Природни услови 

омогућавају да просечна производња меда 

буде око 25 кг по друштву, а производи се 

просечно око 12-14 кг по друштву или 23-

56% од могуће количине. То значи да би и са 

садашњим бројем друштава производња меда 

требала бити двоструко већа. Када би се, са 

бројем друштава и ефикасношћу пчеларења, 

могућности паше потпуно искористиле, 

Србија би годишње производила 6-8 пута 

више меда или 30.000 до 40.000 тона. 

Најзаступљеније су три врсте меда: багремов 

(Слика 1.), липов и сунцокретов, али се на 

тржишту појављује и мед од уљане репице, 

ливадски и шумски мед, затим мед од 

лаванде, фацелије, вријеска, питомог кестена, 

жалфије (често као приморски мед). 

 

Слика 1. Поклопљен багремов мед на раму 

Данас се произвођачи у нашој земљи 

суочавају са великом конкуренцијом 

конвенционалних производа на домаћем и 

иностраном тржишту. У великој 

конкуренцији производа на светском 

тржишту све је израженији интерес 

произвођача и прерађивача пољопривредних 

производа да пласирају што квалитетније 

производе, нарочито оне, који имају 

специфичне карактеристике географског 

порекла. Географске ознаке порекла посебно 

су значајне за мање развијене земље, као што 

је Република Србија, јер највећи удео извоза 

чине пољопривредни производи. Вредност 
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географске ознаке порекла заснована је 

на убеђењу потрошача да  производи 

обележени географском ознаком порекла 

имају  посебна својства и квалитет. 

Конкурентност таквих производа се значајно 

повећава; постижу одређену предност на 

тржишту у односу на исту врсту производа, 

који немају такву ознаку. Многе земље 

чланице Европске уније интензивно раде на 

стварању услова како би се специфичности у 

пољопривредној производњи и прехрамбеној 

индустрији заштитиле и добиле ознаку 

географског порекла. У списку ознака 

географског порекла регистрованих у Заводу 

за интелектуалну својину међу различитим 

пољопривредним производима, налази се и 

мед. Као мед са заштићеном ознаком 

географског порекла наводи се Хомољски 

мед, Фрушкогорски липов мед и Качерски 

мед. Разлике у овом меду се, пре свега, 

базирају на разноврсном биљном пореклу и 

ботаничком саставу, као и климатским 

условима у којима ове нектарице расту. 

Територија Србије убраја се у релативно 

незагађене пределе Европе, око 85% 

земљишта сматра се, са еколошког аспекта, 

очуваним за производњу квалитетне хране. 

Ово се може на неки начин довести у везу са 

економским губицима и затварањем великог 

броја фабрика различитих делова индустрије. 

Брдско-планинска подручја захватају ¾ 

површине Србије са свим повољим условима 

за производњу високо вредне хране као што 

је мед. Незадовољавајуће стање развијености 

и продуктивности пчеларства са једне стране, 

и повољне могућности за вишеструко већу 

производњу и пласман меда и пчелињих 

производа са друге стране, недвосмислено 

указује на потребу ширења капацитета и 

повећање ефикасности производње нашег 

пчеларства, уз задржавање високог и 

препознатљивог квалитета. 

Мед представља високо вредну намирницу 

изузетног састава и својстава, која садржи 

преко 181 супстанцу, пре свега, различите 

шећере, протеине, ензиме, минерале, 

витамине, ароме и полифеноле. Правилник о 

квалитету меда и других производа пчела 

дефинише мед као природну, слатку 

супстанцу коју производе медоносне пчеле 

(Apis mellifera) прерадом нектара биљака, или 

из сокова са живих делова биљака, или 

сакупљањем екскрета инсеката који се хране 

сишући сокове са живих делова биљака које 

пчеле сакупљају, прерађују и додају 

сопствене специфичне супстанце, 

дехидрирају и одлажу у ћелије саћа до 

сазревања (Слика 2.). Према пореклу мед се 

класификује као цветни или нектарни који је 

добијен од нектара биљака као монофлорни 

(једноцветни) и полифлорни (вишецветни), 

медљиковац и пекарски мед.
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Слика 2. Пчела на цвету коњски реп (Cirsium eriophorum) 

Наведена природна супстанца углавном је 

састављена од различитих шећера, највише 

од моносахарида фруктозе и глукозе, као 

главних компоненти у укупном учешћу од 

45-70%. Поред фруктозе и глукозе у меду је 

присутно и преко 20 различитих дисахарида, 

односно олигосахарида од око 10-12%. После 

угљених хидрата вода је други 

најзаступљенији састојак меда и њен удео је 

највише до 25%. Садржај влаге у 

квалитетном меду је углавном од 15-18%, и 

не би смео прелазити 20% изузев меда од 

вријеска (до 23%). Остатак меда, са око 0,5-

1,5%, у малим количинама чине друге 

супстанце, као што су протеини (поједини 

ензими и аминокиселине), витамини, 

минерали, ензими, органске киселине, 

антиоксиданси, флавоноиди и 

хидроксиметилфурфурал (HMF). Три 

најзначајније групе ензима које се налазе у 

меду су: диастаза (амилаза), инвертаза (α - 

глуко-оксидаза) и глукозо-оксидаза. Учешће 

аминокиселина у меду је око 1%, а 

најзаступљенија аминокиселина је пролин, 

који је заступљен са преко 50% у односу на 

остале аминокиселине. Различите врсте меда, 

као и мед унутар једне врсте, разликују се по 

свом саставу у зависности од географског и 

биљног порекла меда, климатских услова 

пчеларења, расе пчела и способности пчелара 

да доради и складишти мед (Слика 3.). Ниво 

HMF-a, који говори о старости и условима 

чувања меда, односно евентуално термичким 

третманима меда, не сме прелазити 40 мг/кг, 

изузев меда произведеног у тропским 

областима, где је највиши дозвољени ниво 

HMF-a 80 мг/кг.  
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Слика 3. Рам са свеже унетим нектаром 

Због високог осмотског притиска као 

последица високог садржаја шећера, великог 

вискозитета, ниске активности воде (0,5-0,6), 

ниског садржаја протеина, ниске pH 

вредности (око 3,9) мед није погодан медијум 

за развој и раст микроорганизама, као и због 

садржаја флавоноида, лизозима, фенолне 

киселине, терпентина и етарских уља. 

Инхибиторна активност меда против 

различитих бактеријских узрочника до сада је 

објављена у више студија. Неки аутори су 

објавили радове да мед има инхибиторни 

ефекат на поједине вирусе (Rubella вирус in 

vitro) и паразите (Leishmania и Echinococcus). 

Антиоксидативна својства меда су веома 

изражена услед високог садржаја 

флавоноида, фенолне киселине, аскорбинске 

киселине (витамин Ц) и многих ензима. 

Мед је моћан инхибитор узрочника који 

изазива пептични улкус и гастритис, 

проузрокован са Helicobacter pilori. In vitro 

испитивања су показала да 20% раствор меда 

инхибира раст H. pilori. У клиничкој студији, 

конзумирање 20 г меда три пута дневно 

имало је позитивне ефекте код 66% 

пацијената док је стање анемије пацијената 

било поправљено у више од 50% случајева. 

Такође, доказани су позитивни ефекти меда, 

у смањењу телесне масе (око 1,3%) на рачун 

масти. Мед може да редукује укупан 

холестерол (око 3%), LDL (око 5,8%), 

триглицериде (око 11%), утиче на повећање 

HDL (око 3,3%).  

Антимикробна својства меда позната су од 

давнина. Мед је коришћен као лек за тешке 

ране, још пре 2000 година када бактерије још 

нису утврђене као узрок инфекције. Познато 

је да мед има инхибиторни ефекат на око 60 

врста бактерија, укључујући аеробе и 

анаеробе, грам-позитивне и грам-негативне 
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бактерије. Антимикробни ефекат меда уочен 

је и на неке врсте Aspergillus и Penicillium. 

Појава антимикробне резистенције на 

поједине лекове, посебно антибиотике, 

довела је до поновне терапеутске употребе 

традиционалних лекова, укључујући и мед. 

Бактерицидни ефекат меда утврђен је за 

многе патогене микроорганизме, укључујући 

Salmonella spp, Shigella spp, ентеропатогене 

сојеве Escherichia coli, Vibrio cholerae као и 

многе друге грам-негативне и грам-позитивне 

микроорганизме. Висока антимикробна 

активност је резултат осмотске активности, 

киселог pH и садржаја водоник-пероксида. 

Већ је наведено да је мед мешавина шећера, 

84% фруктозе и глукозе. Јака интеракција 

ових молекула шећера омогућава да 

молекули воде не буду на располагању 

микроорганизмима, односно активност воде у 

меду је веома ниска (0,562- 0,620)
*
. Иако 

неки квасци могу да опстану у меду који има 

висок садржај воде, активност воде (aw) 

зрелог меда је сувише ниска да омогући раст 

било које врсте квасаца.  Такође, многе врсте 

бактерија нису у могућности да расту и да се 

размножавају ако је вредност активности 

воде у опсегу од 0,94 до 0,99.  

                                                                 

*Активност воде се дефинише као доступна 

вода микроорганизмима у меду, односно вода 

коју микроорганизми могу да користе за свој 

раст и размножавање. Садржај воде у меду и 

активност воде меда нису исти појам. 

Антибактеријска активност меда варира и 

између различитих врста меда. Тако је познат 

термин "инхибиторни број" меда у виду 

нивоа његове антибактеријске активности. 

"Инхибиторни број" је степен разблажења до 

којег ће мед задржати свој антибактеријски 

ефекат, односно представља секвенцијална 

разблажења меда у корацима од 5%, односно 

од 25% до 5%. Велике варијације укупне 

антибактеријске активности су настале због 

разлика у нивоу водоник-пероксида. 

Компоненте меда као што су витамин Ц, јони 

метала, ензим каталаза, који потиче од 

полена и нектара различитих биљака, могу 

разградити водоник пероксид. 
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Производња меда 

Производња меда, на глобалном нивоу је у 

порасту. Највећи произвођач меда у свету је 

Кина, која годишње произведе око 436.000 

милиона тона (табела 1). 

 Техника пчеларења у овом делу света се 

разликује од оне технике која се примењује у 

Европи, а исто тако и по врсти пчела које се 

гаје.  

Табела 1. Земље са највећом производњом меда у 2015. години 

Земља Вредност 
производње (у 

$) 

Производња 
(милиона 
тона) 

1. Кина 1.094.110 436.000 

2. Турска 221.236 88.162 

3. Аргентина 189.461 75.500 

4. Украјна 175.996 70.134 

5. САД 167.428 66.720 

6. Русија 162.856 64.898 

7. Индија 153.075 61.000 

8. Мексико 147.057 58.602 

9. Иран 120.452 48.000 

10. Етиопија 115.195 45.905 

 

Поред пораста производње меда, 

комерцијализације пчеларства као професије, 

на глобалном нивоу, број пчелињих 

заједница се смањује (Слика 4.). Према 

званичним подацима FAO (Food and Agricul-

ture Organization), процењује се да у целом 

свету има око 72,6 милиона пчелињих 

заједница. У периоду од 1959. године број 

пчелињих заједница знатно је опао, како у 

Европи, тако и у САД-у. У Европи је број 

пчелињих заједница 1970. године био 21 

милион кошница, да би се данас тај број 

смањио на 15,5 милиона кошница. У Европи, 

највећи произвођачи меда су земље јужне 

Европе, где се пчелари професионално баве 

производњом меда (Француска 31.000 т, 

Шпанија 30.000 т, Грчка 15.000 т). У 

Северној Европи производња меда је нижа 

због тога што се производњом меда углавном 

баве пчелари-аматери.  
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Са друге стране, у Азији се производња меда 

увећала за чак 426%, у Африци за 130%, 

Јужној Америци 86% а у Океанији за 39%. 

Данашње процене кажу да Европи у просеку 

недостаје 13,4 милиона кошница. 

 

Слика 4. Тренд опадања броја пчелињих друштава у САД-у (Извор UNEP)  

Као најчешћи узрок нестанка пчелињих 

заједница наводе се различите болести, пре 

свега, вирусне етиологије, прекомерна 

употреба пестицида (на првом месту 

инсектициди неоникотиноиди), употреба 

различитих хемијских средстава која загађују 

земљиште као и превелика 

комерцијализација пчеларства.    

Природни услови, умерена континентална 

клима и богатство биљног света пружају 

одличне услове за гајење пчела у Србији. 

Процењује се да се у Србији одгаја 380.000-

450.000 пчелињих друштава, при чему је у 

2007. години, из различитих разлога, угинуло 

чак 110.000 пчелињих друштава. Сваке 

године, изгуби се око 20% пчела због 

незнања или лошег третмана пчела. Према 

званичним подацима Завода за статистику 

Републике Србије, број кошница се од 2008. 

године повећао (табела 2). Током 2013. 

године забележена је највећа производња 

меда, са око 8.554 тона. У укупној 

производњи меда централна Србија учествује 

са око 85%, а АП Војводина са 15%. 

Шумског меда има у веома малој количини и 

он углавном потиче из јужне Србије и води 

порекло из храстових шума.  

Највећи потрошачи меда су Грци (1,6 кг по 

становнику годишње), а затим следе 

Португалци и Немци са потрошњом меда од 
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1,1 кг по становнику годишње. Неке процене 

говоре да је у Србији годишња потрошња 

меда по становнику до 0,7 кг. У Србији је 

потрошња меда веома мала, тако да се Србија 

налази на дну европске лествице. 

 

Табела 2. Производња меда и број кошница у Србији (2008. од 2014. године) 

 (Извор- Статистички Годишњак РС) 

Година Број кошница 

(хиљада) 

Укупна 

производња меда 

(тона) 

Производња меда 

по кошници (кг) 

2008 298 2561 9 

2009 302 4577 15 

2010 320 4479 14 

2011 НП НП НП 

2012 665 6983 11 

2013 653 8554 13 

2014 677 4383 6 

Легенда: НП - нема података 

Микробиолошке опасности у меду 

Микроорганизми који се налазе у меду су, 

пре свега, они који могу да толеришу високу 

концентрацију шећера и кисео pH. Извори 

контаминације меда микроорганизмима могу 

се поделити на примарне и секундарне. 

Примарни извори микробиолошке 

контаминације меда могу бити полен, 

дигестивни тракт пчела, прашина, ваздух, 

земља и нектар. Секундарни извор 

контаминације меда микроорганизмима 

представљају кошнице, опрема која се 

користи у пчеларству, као и сами пчелари. 

Контаминација у овим случајевима настаје 

најчешће због неправилних поступака у 

производњи меда, као и при употреби 

пчеларске опреме на већем броју пчелињака, 

а да није адекватно дезинфикована. За 

разлику од примарних извора, контаминацију 

меда, пореклом из секундардних извора је 

могуће контролисати, и то пре свега 

принципима добре произвођачке праксе 

(GMP- Good Manufacturing Practice). 

Споре бактерија рода Bacillus су готово 

редован налаз у меду, али оне уједно не 

представљају опасност по здравље људи. 

Имајући у виду инхибиторна својстава меда и 

судећи по литературним као и 
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епидемиолошким подацима, Clostridium botu-

linum и друге врсте клостридија које стварају 

неуротоксин представљају једини 

микробиолошки ризик у меду по здравље 

људи. C. botulinum је главни микроорганизам 

у меду који може довести до обољења људи, 

посебно деце. Због малог броја тестираних 

узорака меда, постоји и мало података о 

преваленцији спора клостридија у меду. То се 

нарочито односи на нашу земљу. 

Постоје четири начина настанка ботулизма. 

Ботулизам најчешће настаје као последица 

конзумирања намирница које садрже токсин 

C. botulinum, а које непосредно пре употребе 

нису топлотно обрађене. Други начин 

настанка ботулизма последица је 

умножавања C. botulinum у дигестивном 

тракту имунокомпромитованих људи, и 

стварања неуротоксина проузроковајући тако 

токсоинфекцију. Такође, ботулизам се може 

развити и уколико C. botulinum доспе у рану 

и у оштећено ткиво, где постоје повољни 

услови за њено умножавање, ствара 

неуротоксин који се апсорбује у организму 

изазивајући појаву ботулизма. Као четврта 

форма ботулизма издваја се инфантилни 

ботулизам када се умножавање и стварање 

токсина C. botulinum одвија у дигестивном 

тракту деце. 

За настанак ботулизма, узраст је једини 

познати предиспонирајући фактор када је у 

питању инфантилни ботулизам. Највећи број 

забележених случајева ботулизма био је код 

деце млађе од шест месеци, односно млађе од 

годину дана. Одрасли људи, као и деца 

старија од годину дана, могу унети споре C. 

botulinum путем контаминиране хране, али се 

код њих болест неће развити. Разлог томе је 

што је њихова цревна микрофлора 

квантитативно и квалитативно другачијег 

састава, сложенија је од флоре деце млађе од 

годину дана, и као таква спречава 

колонизацију неуротоксин продукујућих 

клостридија и развој ботулизма. Специфичан 

начин исхране (исхрана млеком, и течном, 

кашастом храном) код деце проузрокује такав 

састав микрофлоре који не спречава развој C. 

botulinum у дигестивном тракту. Споре 

преживљавају кисео pH у желуцу и доспевају 

до недовољно развијеног интестиналног 

тракта деце који омогућава  спорама да 

исклијају. Бактерије се насељавају у цревима, 

умножавају и стварају токсин који се 

ослобађа у лумен црева. Токсин се ресорбује 

у цревима и путем крвотока доспева до 

завршетака периферних нерава, где се везује 

за специфичне рецепторе спречавајући 

ослобађање неуротрансмитера. Као 

последица тога изостаје преношење нервног 

импулса између нерава и последична 

хипотонична парализа (млитавост мишића). 

На развој ботулизма код деце млађе од 

годину може утицати и недовољно развијен 

имунолошки систем, као и смањена 
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покретљивост црева која повећава ризик 

дужег задржавања спора, а самим тим 

повећава могућност колонизације ове 

бактерије у интестиналном тракту деце. 

Иако околина (прљавштина, прашина) има 

значајну улогу када је у питању извор за 

појаву ботулизма код деце, мед је једини 

извор клостридија који је до сада директно 

повезан са појавом инфантилног ботулизма.  

У литератури су описана три могућа начина 

инфекције деце спорама клостридија 

пореклом из меда. Први начин је случај када 

мајке непосредно пре дојења наносе мед на 

брадавице. Други начин на који ова критична 

група може доћи у контакт са спорама је када 

родитељи намажу усне одојчадима медом 

који садржи споре клостридије. Трећи начин 

је када се у исхрани беба користи 

контаминирани мед као додатак храни. 

Потрошња меда од стране деце млађе од 

једне године износи и мање од 1% од укупне 

потрошње становника ЕУ, што значи да је 

могућност доласка у контакт деце са спорама 

из меда изузетно мала. Међутим, како 

највећи број деце ове критичне групе никада 

у овом периоду не долази у контакт са медом 

у својој исхрани, она повећавају могућност,  

са друге стране, да деца одређених култура 

којима се традиционално у исхрани додаје 

мед, буду у већој мери изложена спорама C. 

botulinum из меда и развоју инфантилног 

ботулизма. 

У свету је до сада укупно пријављено око 

1000 случајева инфантилног ботулизма. 

Ботулизам код деце није забележен у 

Африци, а у преко 90% случајева јављао се у 

Америци.  

Мед за људску исхрану може бити подвргнут 

термичкој обради, односно пастеризацији.  

Међутим, овај поступак не доводи до 

уклањања спора клостридија из меда. 

Клостридије су термостабилни 

микроорганизми и уништавају их тек 

температуре од 100 °Ц, чак 121 °Ц. Међутим, 

излагање меда овако високим температурама 

довело би до његове кристализације, 

повећања вредности HMF (не сме прећи 40 

мг/кг), а такође смањила би се и активност 

дијастазе (не би смела да буде мања од 8). 

Примена високих температура није, према 

томе, препоручљив поступак за 

инактивисање спора клостридија у меду. 

Поступци топлотне обраде, као и други 

начини обраде меда, у циљу инактивације 

спора клостридија се не препоручују јер 

утичу на параметре квалитета меда. У 

спречавању секундарне контаминације меда 

добра произвођачка пракса је најбитнији 

поступак који се користи у циљу добијања 

безбедног производа и превенирању настанка 

инфантилног ботулизма.   
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Декларисање меда 

У свим дефиницијама меда јасно је 

наглашено да је он у потпуности природан 

производ. Мед је намирница која се може 

користити директно из кошнице и једна је од 

ретких која се не може произвести на 

вештачки начин. Мед, други производи од 

пчела (полен, перга, прополис, матична млеч) 

и препарати на бази меда и других производа 

од пчела који се стављају у промет, 

означавају се и декларишу у складу са 

Правилником о квалитету меда и других 

производа пчела, и посебним прописом којим 

се уређује декларисање, означавање и 

рекламирање хране. Декларација меда мора 

да садржи назив према врсти меда (цветни, 

медљиковац, пекарски мед), односно 

категорије (мед у саћу, мед са саћем, или мед 

са деловима саћа, цеђени мед, врцани мед, 

пресовани мед, филтрирани мед). Пекарски 

мед треба да садржи ознаку само за кување и 

печење. За мешавину меда ако потиче из 

више држава чланице Европске уније, или 

потиче из држава које нису чланице Европске 

уније означавање се врши као: 

• Мешавина меда из држава чланице 

Европске уније 

• Мешавина меда из држава које нису 

чланице Европске уније 

• Мешавина меда из држава чланице 

Европске уније и држава које нису 

чланице 

Назив меда, осим филтрованог и пекарског 

меда, може да се допуни подацима који се 

односе на цветни или биљни извор, 

географску ознаку порекла и посебне 

карактеристике, односно својства квалитета. 

Пре декларисања меда, уопштено говорећи, 

да би мед могао да се нађе у промету, мора да 

испуњава следеће услове: 

• да не садржи додатне састојке, односно 

штетне, недозвољене или ветеринарске и 

медицинске производе, хемијске елементе 

и контаминенте преко максимално 

дозвољене границе 

• не садржи органске или неорганске 

примесе несвојствене меду 

• има својствен укус или мирис, осим 

пекарског меда 

• није у стању врења, осим пекарског меда 

• нема вештачки измењену киселост 

• није подвргнут хемијском и биохемијском 

третману који утиче на кристализацију 

меда 

• не потиче из саћа у коме је легло 

• није био изложен јонизујућем или 

ултравиолетном зрачењу 

• из њега није уклоњен полен, осим у 

случају филтрирања 

• да је упакован у амбалажу која испуњава 

услове у складу са посебним прописом 
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којим се уређује здравствена исправност 

предмета опште употребе 

• да се чува у сувим, тамним и проветреним 

просторијама, на собној температури 

Због свега наведеног о декларисању меда 

поставља се питање колико су често 

потрошачи збуњени када испред себе имају 

паковање меда на којем је истакнута ознака 

100% природан. Ако је већ приказано да мед 

не може бити вештачки произведен, зашто се 

произвођачи служе таквим исказима. Такође, 

често се на декларацији налазе подаци као 

што су природни пчелињи мед, што може 

довести до обмане потрошача да постоји још 

нека врста меда која се не доводи у везу са 

пчелама. Познато је да се мед не сме давати 

деци млађој од годину дана, али се то не 

може видети на декларацији било којег 

паковања меда који се налази у 

супермаркетима. Наш правилник нема 

одредбу о року употребе меда, јер је познато 

да мед нема временски ограничен рок 

употребе. Међутим, многи произвођачи меда 

на својим паковањима приказују ознаку Рок 

употребе - 2 године, покушавајући да свој 

производ ускладе са прописима Европске 

уније.  

Поједине земље већ су издале препоруке 

којима се не саветује додавање меда у храну 

деци млађој од једне године. Следећи оваква 

упутства, у овим земљама се већ смањио број 

пријављених случајева инфантилног 

ботулизма. За нашу земљу непознати су 

подаци о учесталости појављивања 

инфантилног ботулизма. Такође, у нашој 

земљи на паковањима меда не постоји 

упозорење да деца млађа од годину дана не 

треба да конзумирају мед. 

Посебан део о меду и његовом промету 

односи се на цену овог производа. Данас се 

мед може наћи, како у домаћинствима као 

производ за продају (пчелари са мањим 

бројем кошница, пчелари аматери), тако и у 

познатим супермаркетима. Потрошачи данас 

често бирају производ на основу цене, 

међутим, то често не значи да тај производ 

одговара квалитету. Оно што је сигурно, а то 

је да, мед који није прошао детаљне анализе 

не може се наћи у промету. Са друге стране, 

потрошачи често могу видети сензационалне 

наслове о вештачком меду или 

фалсификатима меда. У таквим ситуацијама 

потрошач може бити збуњен, а неретко се 

дешава да ову намирницу, са изузетним 

нутритивним саставом, избацује из исхране, 

што је погрешно. Уколико се ради о 

куповини меда који није прошао детаљне 

контроле (мед ван супермаркета) може се 

дати савет или сугестија при куповини меда, 

да потрошачи треба да купују мед од 

поузданих пчелара или пчелара познаника. 
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Проф. др Милан Ж. Балтић                    

Рођен 5. 10. 1948. године у Доњем Селишту, Глина, Хрватска. Основну школу и гимназију завршио у Глини. На 

Факултету ветеринарске медицине у Београду дипломирао 1974. године. После дипломирања радио као технолог у 

Индустрији меса „Црвена Звезда“ у Крагујевцу. За асистента на Факултету ветеринарске медицине изабран јануара 

1975. године. На одслужењу војног рока у ветеринарској служби од септембра 1975. године до августа 1976. године. 

Магистарске студије уписао 1976. године, а магистрирао 1979. године. Докторирао 1984. године (Катедра за хигијену 

и технологију меса).  У звање доцента изабран 1986. године, ванредног професора 1991. године, а редовног 1996. 

године, пензионисан 1.10.2014. Предаје Контролу намирница и Хигијену риба, ракова и шкољки на основним 

студијама на којима изводи и наставу из више изборних предмета. Изводи наставу на специјалистичким и 

докторским студијама. Руководилац је специјалистичких студија из Хигијене и технологије намирница од 1991. 

године. Аутор је четири универзитетска уџбеника и једне монографије.  

Од доласка на Факултет стални је учесник на истраживачким, научним пројектима. У више истраживачких циклуса 

руководилац је научних пројеката. Од 2010. године био је шеф Катедре за хигијену и технологију намирница.   

Објавио више од 300 радова из области хигијене и технологије меса. Од 2000. године објавио 20 радова у 

међународним часописима. Први у свету изучавао примену зеолита у спречавању полног мириса меса. Саопштавао 

радове по позиву на више међународних и домаћих скупова.  

Руководилац при изради 26 докторских дисертација (завршене) и још 24 пута био члан комисија за оцену и одбрану 

докторских дисертација на Факултету ветеринарске медицине у Београду, Пољопривредном факултету у Новом 

Саду, Пољопривредном факултету у Београду и Технолошком факултету у Бања Луци. Тренутно руководи (ментор) 4 

докторских дисертација (једна на Технолошком факултету Универзитета у Тузли). Ментор при изради преко 10 

магистарских теза и 50 специјалистичких радова. Члан Уређивачког одбора часописа Технологија меса и 

Ветеринарски журнал Републике Српске. Рецезент за радове који се објављују у домаћим и страним часописима.  

Био је продекан Факултета ветеринарске медицине од 1992. до 1996. године (два мандата). Председник Савета 

Факултета ветеринарске медицине четири мандата (11 година). Помоћник Савезног Министра за пољопривреду од 

фебруара 1999. године до октобра 2000. године (волонтерски, без надокнаде). Члан Савета АТС-а два мандата (други 

у току). Члан Матичних одбора за Биотехнологију и пољопривреду и Интердисциплинарног научног одбора за 

пољопривреду и храну Министарства просвете, науке и технолошког развоја и члан Научног већа Института за 

хигијену и технологију меса у Београду, Научног института за ветеринарство Србије и Научног института за 

ветеринарство, Нови Сад.  

Више од 20 година је члан Комисије за оцену производа од меса Новосадског сајма. Редовни члан Академије 

ветеринарске медицине Српског ветеринарског друштва. Председник научног одбора Конгреса ветеринара 

одржаног 2009. године.  Аутор текстова из области ветеринарске медицине за Српску енциклопедију.  

Др Јелена Ивановић                 

Рођена 13.10.1985. године у Горњем Милановцу, у Републици Србији. Студије на Факултету ветеринарске медицине 

уписала школске 2004/2005. године у првој генерацији која је студије похађала по болоњском програму. 

Дипломирала је 2010. године. Докторске академске студије на Факултету ветеринарске медицине Универзитета у 

Београду уписала школске 2010/2011 и докторску дисертацију под називом ,,Испитивање утицаја различитих начина 

паковања на раст Yersinia enterocolitica у месу свиња“ одбранила је 2014. године на Катедри за хигијену и технологију 

намирница анималног порекла. У звање научног сарадника изабрана 2015. године. 

Др Јелена Ивановић је запослена на Факултету ветеринарске медицине од јануара 2012. године на научно-

истраживачком пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: „Одабране 

биолошке опасности за безбедност - квалитет хране анималног порекла и контроле мере од фарме до потрошача“, 

ев. бр. пројекта ТР31034. Објавила више од 60 радова из области хигијене и технологије меса у домаћим и 

међународним часописима, као и на домаћим и међународним скуповима. Др Јелена Ивановић се бави пчеларством 

(са посебним освртом на пергу и мед). Контакт аутора: 1310jecko@gmail.com 
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ВАНСУДСКО РЕШАВАЊЕ ПОТРОШАЧКИХ СПОРОВА, ОРГАНИЗАЦИЈА ПОТРОШАЧА И 

НАЦИОНАЛНИ РЕГИСТАР ПОТРОШАЧКИХ СПОРОВА  

(Други део интервјуа са Весном Новаковић) 

 

 

Весна Новаковић, помоћник министра 

 

1. Да ли су прописана Правила и Критеријуми 
за рад Тела за вансудско решавање 
потрошачких спорова и Образац за упис на 
Листу тела? 

 

С обзиром да је институт вансудског решавања 

потрошачких спорова релативна новина у нашем 

правном систему, а како бисмо избегли 

евентуалне неспоразуме и неразумевање начина 

функционисања поменутог института, желела 

бих најпре да укратко објасним шта су тела за 

вансудско решавање потрошачких спорова и 

како она функционишу. 

Наиме, сходно Закону о заштити потрошача, 

тела за вансудско решавање потрошачких 

спорова дефинисана су као лица која имају 

својство посредника односно својство сталне 

арбитражне институције, а који су испунили 

услове за обављање послова посредовања и 

арбитраже у складу са прописима који регулишу 

ове области. 

Лица заинтересована за обављање послова 

вансудског решавања потрошачких спорова, 

морају најпре испунити услове регулисане 

наведеним прописима, односно морају стећи 

својство посредника или се конституисати у 

статусу сталне арбитражне институције, а потом 

могу  поднети захтев за упис на листу тела 

Министарству, које ће по њему одлучивати. 

Правила и критеријуми за рад тела за вансудско 

решавање потрошачких спорова регулисани су 

Законом о заштити потрошача и Правилником о 

раду тела за вансудско решавање потрошачких 

спорова. 

Правилником су ближе уређени услови за 

вансудско решавање потрошачких спорова, 

образац захтева за упис на листу тела за 

вансудско решавање потрошачких спорова, као и  

образац за покретање поступка вансудског 

решавања спора, а све у циљу како би процеси 

решавања спорова потрошача били независни, 

непристрасни, транспарентни, делотворни, брзи 

и правични. 

 

 

2. Да ли су састављене Листе тела за 
вансудско решавање потрошачких спорова, 
која испуњавају услове и да ли је доступна 
потрошачима? Ако јесте, како је потрошачи 
могу користити и постоји ли њихов регистар? 

 

Листу тела за вансудско решавање потрошачких 

спорова која испуњавају услове прописане 
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Законом сачињава Министарство и јавно је 

објављује.  

Једном годишње, најкасније до 31. јануара 

текуће године за претходну годину, тела 

надлежна за вансудско решавање потрошачких 

спорова дужна су да јавно објаве и доставе 

Министарству извештај који садржи податке о 

примљеним захтевима за покретање спора, 

покренутим и окончаним споровима, уоченим 

значајним проблемима и слично.  

Напоменула бих да је од изузетне важности да 

потрошачима, осим листе тела, буду и јавно 

доступни извештаји о активностима посредника. 

Стога је за она тела која не испуне обавезу 

достављања Министарству и јавног објављивања 

извештаја, Законом прописана санкција брисања 

са листе посредника. Потрошачи и сва 

заинтересована лица имају прилику да на 

званичној интернет презентацији Министарства 

трговине, туризма и телекомуникација, погледају 

листу уписаних тела, где такође могу добити све 

потребне информације које се тичу посредника. 

 

3. Какви су резултати мирног решавања 
потрошачких спорова у Србији? 

 

Како је Законом о заштити потрошача 

предвиђено да евидентирани посредници 

достављају своје извештаје једном годишње и то 

најкасније до 31. јануара текуће године за 

претходну годину, ми те извештаје тек 

очекујемо. Такође, како је код нас Правилник 

ступио на снагу тек пре неколико месеци, и како 

је цео процес решавања вансудских 

потрошачких спорова путем посредника још 

увек у повоју, рано је да говоримо о резултатима 

вансудског решавања потрошачких спорова. У 

наредној 2016. години очекујемо да ће бити више 

евидентираних посредника као и да ће се све 

чешће примењивати овај начин решавања 

потрошачких спорова, након чега ћемо кроз 

анализу планираног и постигнутог бити у 

могућности да говоримо о оствареним 

резултатима. 

 

4. Каква је улога удружења потрошача и 
њихових савеза у мирном решавању 
потрошачких спорова? 

 

Удружења и савези удружења за заштиту 

потрошача имају, сходно Закону,  саветодавну 

улогу, јер они у оквиру својих активности 

информисања и едукације потрошача у 

остваривању потрошачких права, између осталог 

информишу потрошаче о могућности решавања 

проблема вансудским путем. У случају да 

удружења или савези удружења процене да би се 

спор могао најцелисходније решити вансудским 

путем, упућују потрошаче на посреднике са 

јавно доступне листе евидентираних тела за 

вансудско решавање потрошачких спорова а која 

ће потом спровести поступак у складу са 

прописима којима је он регулисан. 

Желела бих да истакнем да ово није једини 

начин решавања потрошачких спорова јер 

потрошачи имају могућност да тужбом покрену 

потрошачки спор пред надлежним судом, у коме 

су ослобођени судске таксе, уколико вредност 

предмета спора не прелази износ од 500.000 

динара. 

 

 

5. Зашто је драстично смањен број удружења 
потрошача и њихових савеза у Србији, у 
време када су најпотребнија за 
функционисање јавних и комуналних 
предузећа и локалне самоуправе у области 
заштите потрошача? 

 

Најпре бих желела да истакнем да би требало 

правити разлику између удружења и савеза која 
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су уписана у евиденцију, а коју установљава и 

води Министарство трговине, туризма и 

телекомуникација и оних која то нису. Дакле, 

неопходно је разликовати евидентирана у односу 

на неевидентирана удружења. Чињеница је да 

сва ова удружења и савези у обављању својих 

активности пружају заштиту потрошачима, с тим 

што су евидентираним удружењима Законом 

установљена додатна права и обавезе.  

Тачно је да је током календарске 2015. године 

смањен број евидентираних удружења јер је са 

Евиденције брисано 6 удружења услед 

неиспуњавања својих законских обавеза. Такође, 

истина је да су Законом и Правилником 

прописани бројни услови за упис у Евиденцију 

удружења као и да евидентирана удружења 

имају значајне законске обавезе које морају 

испуњавати како не би била брисана са 

Евиденције. Додала бих да нам циљ није био да 

по сваку цену смањимо број евидентираних 

удружења и савеза, већ да у Евиденцији остану, 

односно да у њу буду уписана, само кадровско, 

материјално и технички организована удружења 

која су способна да у потпуности и адекватно 

одговоре сложеном задатку заштите потрошача. 

Тренутно је код нас евидентирано 27 удружења, 

док је по захтеву једног удружења поступак 

уписа у току. 

6. Законом о заштити потрошача уведен је 
Национални регистар потрошачких 
приговора, који води Министарство. 
Најављен је као једна од великих тековина у 
систему заштите потрошача. Какви су 
резултати и искуства? Има ли проблема и 
који су? Колико је приспелих приговора и 
притужби? Који су извори података о 
приговорима и притужбама? Да ли се 
обједињавају подаци о приговорима и 
притужбама потрошача, евидентираних 
удружења и надлежних државних органа? 
Која су удружења потрошача укључена у 
достављање и решавање приговора и 
притужби потрошача? 

У праву сте. Национални регистар потрошачких 

приговора установљен је новим Законом о 

заштити потрошача, а све у складу са добром 

европском праксом коју смо, у склопу процеса 

придруживања ЕУ, желели да имплементирамо и 

у нашој земљи. Вођење Националног регистра 

потрошачких приговора је још једна од 

законских надлежности  нашег Министарства. У 

поменути регистар уписује се свака представка 

или притужба којом се пријављује повреда права 

потрошача. Наиме, евидентирана удружења која 

су корисници подстицајних средстава за 

реализацију програма у области заштите 

потрошача, а која по јавно спроведеном 

конкурсу додељује наше Министарство, обрађују 

и поступају по приговорима потрошача и потом 

их, кроз редовне недељне и месечне извештаје 

достављају Министарству. Министарство јавно 

објављује извештај о раду Националног регистра 

потрошачких приговора сваке календарске 

године за претходну годину.  

Што се тиче резултата, током текуће 2015. 

године, забележено је 13.934 приговора 

потрошача, што је, сложићете се, импознантна 

цифра имајући у виду да се регистар води тек 

нешто више од годину дана. Према подацима из 

2014. године, највише приговора потрошача 

односило се на обућу (14,73%), рачунаре и ИТ 

опрему (9,85%), мобилне телефоне (9,80%),  а у 

значајније сегменте спадају и приговори 

потрошача на белу технику (4,05%), 

намештај/столарију и опрему за ентеријер 

(3,34%), моторна возила (3,25%) и телевизоре 

(3,10%). Код извршених услуга највише 

приговора потрошача односи се на 

телекомуникационе услуге (10,31%) и услуге од 

општег економског интереса (снабдевање 

електричном енергијом, гасом, топлотном 

енергијом, пијаћом водом итд.) 

У односу на укупан број примљених приговора 

потрошача у Министарству по регионалним 

саветовалиштима потрошача, највише приговора 
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током 2014. године, прослеђено је 

Саветовалишту потрошача за регион Београда 

(65%), док је знатно мањи број приговора 

прослеђен другим саветовалиштима 

(Саветовалиште за регион Војводине 16%, 

Саветовалиште за регион Шумадије и Западне 

Србије 11% и Саветовалиште за регион Јужне и 

Источне Србије 8%).  

 

 

 

Весна Новаковић 

Рођена је 3. јануара 1967. године у Београду. Дипломирала је на Економском факултету, Универзитета у 

Београду 1990. године и стекла звање дипломираног економисте. 

У августу 2014. године постављена је за помоћника министра за заштиту потрошача у Министарству трговине, 

туризма и телекомуникација. 

Од јула 2003. године запослена је у Министарству, а од 2010. године била на позицији начелника Одељења 

за заштиту потрошача, задужена на пословима дефинисања и унапређења политике заштите потрошача у 

Србији у оквиру процеса придруживања Европској унији, сталне сарадње са ресорним министарствима, 

другим надлежним институцијама, комисијама и локалном самоуправом у циљу спровођења политике 

заштите потрошача и др. 

Потпредседник је Подгрупе стручне групе Координационог тела за процес приступања Европској унији за 

заштиту потрошача и заштиту здравља и учествовала у раду Унапређеног сталног дијалога између Републике 

Србије и Европске уније у области заштите потрошача. 

Учествовала у припреми, спровођењу и надзору над реализацијом пројеката из области заштите потрошача 

финансираних из претприступних фондова Европске уније (CARDS 2006 и IPA 2009), као и припреми и 

мониторингу пројеката намењених јачању капацитета удружења за заштиту потрошача финансираних из 

буџета. 

Члан је Националног савета за безбедност производа, као и Комисије за стандарде и сродне документе из 

области заштите потрошача Института за стандардизацију. 

Одржала бројна предавања и презентације на професионалним скуповима у циљу афирмисања политике 

заштите потрошача и објавила текстове и интервјуе у релевантним часописима у сврху информисања 

јавности о правима потрошача. 

Од априла 2001. до јула 2003. године радила је у Робним кућама Београд. 

Од јануара 1990. до априла 2001. године радила је у Радио Телевизији Србије. 

Говори енглески језик. 

Удата и мајка троје деце. 
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ПОТРОШАЧКО ИНФОРМИСАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ У СМЕРНИЦАМА ОУН 

Приказ Смерница, III део 

 

Влада треба да развије и подстиче развој општег 

образовања потрошача и информативне 

програме, укључујући и информације о 

утицајима избора потрошача на животну 

средину, понашања потрошача и могуће 

последице и трошкове, промену потрошње 

производа и услуга, имајући у виду културну 

традицију становништва. Овакви програми треба 

да омогуће потрошачима да без дискриминације 

остварују право на избор робе и услуга, свесни 

својих права и одговорности. У развоју ових  

програма посебну пажњу треба посветити 

потребама угрожених потрошача у руралним и у 

урбаним подручјима и потрошаче са ниским 

приходима и оне са ниским или непостојећим 

нивоима потрошачке писмености. Потрошачке 

групе и њихова удружења и друге релевантне 

организације цивилног друштва треба да буду 

укључене у ове напоре у области потрошачког 

образовања. 

Образовање потрошача треба, где је могуће, да 

постане саставни део основног наставног плана и 

програма образовног система, по могућству као 

компонента постојећих сродних предмета. 

Поступајући по овој препоруци, у наставни план 

и програм за седми и осми разред укључене су 

теме из области заштите потрошача. Ми ћемо, у 

оквиру ванинституционалног потрошачког 

образовања, омогућити стицање основних 

потрошачких знања. 

Потрошачко образовање и информисање треба  

да покрене све важније аспекте заштите 

потрошача као што су: 

- здравље, исхрана, превенција болести 

које се преносе неисправном храном; 

- опасности од производа; 

- декларисање и обележавање 

производа; 

- релевантни закони, правично 

обештећење потрошача,  улога 

организација потрошача и надлежних 

државних организација и органа у 

заштити потрошача; 

- информације о маси, мери, цени, 

квалитету, условима кредитирања и 

доступности робе и услуга за основне 

потребе; 

- заштита животне средине; и 

- ефикасно коришћење материјала, 

енергије и воде. 

Влада треба да охрабри организације потрошача, 

средства информисања и друге заинтересоване 

групе да се баве потрошачким образовањем и 

информисањем, укључујући и  образовање и 

информисање о животној средини. Утицаји и 

могуће последице образаца потрошње, 

укључујући користи и трошкове промене 

образаца потрошње, нарочито за добробит 

потрошачких група  ниских прихода и 

потрошача у руралним и урбаним подручјима. 
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Бизнис треба да учествује у информисању 

потрошача давањем релевантних података и 

информација, када је то потребно. У том циљу 

успоставиће се сарадња и омогућити њихово 

објављивање.  

Имајући у виду потребе за информисањем и 

образовањем недовољно писмених потрошача и 

потрошача из руралних подручја, влада треба да 

изради или подстакне развој програма 

информисања потрошача путем масовних 

медија. Наше електронско гласило треба да има 

и ту функцију. 

Влада треба да организује и подржава програме 

обуке едукатора, масовних медија, 

професионалаца и потрошачких саветника, које 

ће им омогућити да учествују у  потрошачком 

информисању и образовању. 

 Јединство и међусобна условљеност одрживе 

потрошње и производње и одрживог развоја, као  

потрошачки поглед на стање, узроке друштвене 

и економске кризе и  нову развојну филозофију, 

намеће потребу да промовишемо одрживу 

потрошњу као начин квалитетног и 

достојанственог живљења, имајући у виду и 

обавезе према будућим поколењима.   

Одржива потрошња подразумева задовољавање 

потреба садашњих и будућих генерација робом и 

услугама на економски, социјално и еколошки 

одржив начин. Одговорност за одрживу 

потрошњу деле сви чланови и организације 

друштва (потрошачке организације, влада, 

научне, прозводне и трговинске организације, 

еколошке организације и сами потрошачи).  

Потрошачке и еколошке организације имају 

посебну улогу у промовисању економски, 

социјално и еколошки одрживе потрошње 

енергије, укључујучи и ефекте њиховог избора 

на произвођаче. Влада треба да промовише 

развој и спровођење политика за одрживу 

потрошњу и интеграцију ових политика у друге 

јавне политике. Политика и одлуке владе треба 

да се спроводе у консултацији пословних, 

потрошачких и еколошких организација и 

других заинтересованих група. Бизнис има 

одговорност за промовисње одрживе потрошње 

кроз пројектовање, производњу и дистрибуцију 

робе и услуга. Потрошачке и еколошке 

организације имају одговорност за промовисање 

и учешће јавности у дебатама о одрживој 

потошњи, за информисање потрошача, као и за 

рад владе и бизниса у правцу одрживе 

потрошње. 

Влада, у сарадњи са пословним и релевантним 

организацијама цивилног друштва, треба да 

развија  и имплементира стратегију која 

промовише одрживу потрошњу кроз систем 

политика које укључују прописе, економске и 

социјалне инструменте, секторске политике у 

областима као што су: коришћење земљишта, 

транспорт, енергија и становање, информативни 

програми за подизање свести о утицају образаца 

потрошње, укидање субвенција које промовишу 

неодрживе обрасце потрошње и   производње и 

промоција специфичног  управљања најбољом 

еколошком праксом. Такође, треба да подстакне 

дизајн, развој и коришћење производа и услуга 

који су безбедни и енергетски ефикасни у свом 

пуном животном циклусу, рециклажу и програме 

који подстичу потрошаче да активно подржавају 

рециклажу отпада и куповину рециклираних 

производа и развој и коришћење националних и 

међународних безбедносних стандарда 

производа и услуга. Такви стандарди не треба да 

буду прикривени баријерама у међународној 

трговини. 

Влада треба да подстиче непристрасно еколошко 

тестирање производа. У том циљу треба да 

подстиче безбедно управљање употребом 

еколошки штетних  супстанци и да подстиче 

развој еколошки прихватљивих алтернатива за 

њихову замену. Нове потенцијално опасне 
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супстанце треба, пре дистрибуције и употребе, 

испитати на научној основи и са становишта 

њиховог дугорочног утицаја на животну 

средину.  

Влада треба да промовише развој свести о 

повезаности образаца одрживе потрошње и 

производње, имајући у виду директне утицаје на 

здравље појединаца и колективне ефекте кроз 

заштиту животне средине. У партнерству са 

приватним сектором и другим релевантним 

организацијама, треба да подстиче 

трансформацију неодрживих образаца потрошње 

кроз развој и коришћење нових еколошки 

здравих производа и услуга и нових технологија, 

укључујући и информације о комуникационим 

технологијама, које могу да задовоље потребе 

потрошача, уз истовремено смањење загађења и 

исцрпљивања природних ресурса. Треба 

стварати ефикасне регулаторне механизме за 

заштиту потрошача, укључујући и аспекте 

одрживе потрошње, донети више економских 

инструмената, као што су: фискални 

инструменти, интернационализација еколошких 

трошкова, промоција одрживе потрошње, 

имајући у виду друштвене потребе, потребе за 

дестимулацијом неодрживе праксе и подстицаја 

за одрживу праксу, уз избегавање потенцијалних 

негативних ефеката за приступ тржишту и на 

развој земље. 

Влада, у сарадњи са пословним  и другим 

релевантним групама, треба да развија 

индикаторе, методологије и базе података за 

мерење напретка одрживе потрошње на свим 

нивоима. Информације о томе треба да буду 

доступне јавности. Са међународним агенцијама 

треба да преузме водећу улогу у увођењу 

одрживе праксе у свим операцијама, посебно 

преко својих политика набавке. Својим 

набавкама влада, јединице локалне  самоуправе, 

организације потрошача, еколошке организације 

и други, треба да потврђују посвећеност овом 

циљу и личним примером  подстичу развој и 

коришћење еколошки исправних производа и 

услуга. 

Влада, независне организације потрошача и 

друге релевантне организације треба да врше 

истраживања о понашању потрошача која се 

односе на штете по животну средину, у циљу 

идентификовања начина да се промовишу 

одрживи обрасци потрошње. 

У циљу унапређења интереса потрошача, влада 

треба да даје предност областима од битног 

значаја за здравље потрошача, као што су: храна, 

вода и лекови. Треба да усвоји и унапређује 

правила о вршењу контроле квалитета 

производа, адекватној безбедности 

дистрибутивних објеката, стандардизованом 

међунадодном декларисању и информисању, као 

и образовним и истраживачким програмима у 

овим областима. Владине смернице у овим 

областима треба да се развијају у контексту 

одредаба ових Смерница ОУН. 

 

Храна. Приликом формулисања националне 

политике и планова у вези са храном, влада 

треба да узима у обзир потребу свих потрошача 

за безбедном храном и да  подржава, колико је то 

могуће, усвојене стандарде за храну и 

пољопривреду Уједињених нација, Светске 

здравствене организације и Kodeks Alimentarius 

или, у њиховом одсуству, друге 

општеприхваћене међунадодне стандарде хране. 

Влада треба да успостави, развија и побољшава 

мере безбедности хране, укључујући, између 

осталог, стандард о безбедности хране, 

стандарде и захтеве у исхрани и ефикасан 
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инспекцијски надзор и механизме евалуације. 

Такође, треба да промовише одрживе 

пољпопривредне политике и праксе за очување 

биодиверзитета и заштиту земљишта и вода, 

узимајући у обзир традиционална знања. 

 

Вода. Влада треба да, полазећи од својих и 

међународних циљева очувања и заштите вода, 

дефинише националну политику за побољшање 

очувања и јачања снабдевања, дистрибуције и 

квалитета воде за пиће. Са јединицама локалне 

самоуправе треба  да посвећује дужну пажњу 

образовним програмима и избору технологија 

одговарајућег нивоа квалитета. Формулисање и 

спровођење политике и програма који се тичу 

вишеструке употребе воде, узимајући у обзир 

значај воде за укупан одрживи развој и карактер 

воде као ресурса, влада треба да стави у групу 

високих приоритета. 

 

Лекови. Влада треба да развија и одржава 

одговарајуће стандарде, прописе и регулаторне 

системе за обезбеђивање квалитета и 

одговарајуће коришћење лекова кроз интегралну 

националну политику у области фармације, 

набавком, дистрибуцијом, производњом, 

лиценцирањем, системом регистровања и 

доступности поузданих информација о лековима. 

На тај начин треба да у свом раду има у виду 

препоруке Светске здравствене организације о 

лековима. За употребу релевантних производа, 

неопходна је сертификација организација за 

квалитет  фармацуетских производа, да би се 

укључили у међународну трговину лековима. 

Треба подстицати развој и коришћење 

међународних информационих система о 

лековима. Мере које треба предузети, да би се 

промовисало коришћење међународног 

власничког имена за лекове (INN), на основу 

обављеног посла од стране Светске здравствене 

организације. Поред ових приоритетних области, 

треба усвојити одговарајуће мере и у другим 

областима, као што су: пестициди и хемикалије. 

Овде је потребно, према намени у производњи, 

складиштењу и примени, узимајући у обзир 

утицај на здравље и информисање о животној 

средини, прописима о декларисању обавезати 

произвођаче да у декларацији производа наведу 

и релевантне податке о пестицидима.  

Успешно остваривање и заштита права 

иинтереса потрошача, могуће је само у условима 

добре међународне сарадње.   Због тога влада 

треба да иницира да се на регионалном нивоу: 

- Утврди преглед одржавања и јачања 

механизама за размену информација о 

националним политикама и мерама у 

области заштите потрошача; 

- Успостави и подстиче сарадњу у 

спровођењу политике заштите 

потрошача, да би се постигли што 

бољи резултати у оквиру постојећих 

ресурса. Примери такве сарадње могу 

да буду: сарадња у успостављању 

заједничког коришћења капацитета, 

заједничке процедуре тестирања, 
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размена потрошачких информативних 

и образовних програма, заједничка 

обука и заједничка разрада прописа; и 

- Успостави сарадња на побољшању 

услова под којим се роба нуди 

потрошачима, узимајући у обзир цене 

и квалитет. Таква сарадња може да 

укључи заједничку набавку битне 

робе, размену информација о 

различитим могућностима набавке и 

уговора о специфичностима 

регионалних производа. 

Влада треба да успостави и ојача размену 

информација о забрањеним и повученим 

производима и/или озбиљно ограниченој 

употреби производа, како би омогућила да се 

друге земље увознице адекватно заштите од 

штетних ефеката таквих производа,  да ради на 

томе се да квалитет производа  и информације 

везане за њих не разликују од земље до земље, 

на начин који ће имати штетне ефекте  на 

потрошаче, са међународним телима и бизнис 

сектором да промовише одрживу  потрошњу и да 

сарађује  на развоју, преносу и ширењу 

еколошки здравих технологија, укључујући и 

одговарајућу финансијску подршку из 

развијених земаља, као и осмишљавање нових и 

иновативних механизама за финансирање 

њиховог трансфера између свих земаља региона.  

Влада са међународним организацијама треба да 

промовише и олакшава изградњу капацитета у 

области одрживе потрошње са земљама региона, 

да олакшава и подржава сарадњу међу 

организацијама и групама потрошача и другим 

релевантним организацијама цивилног друштва 

у циљу јачања капацитета, да промовише 

програме образовања и информисања  у овој 

области и да ради на томе да се политика и мере 

заштите потрошача реализују уз дужно 

поштовање међународних трговинских обавеза. 
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Рубрика „Новинари питају“ 

 

Примена Правилника о декларисању хране 

1. Да ли је од 1. априла ступио на снагу 

Правилник о декларисању, означавању 

и рекламирању хране, у целости? Шта 

је донео нови Правилник, како се 

примењује и од када се примењују 

поједине одредбе? 

Од 1. априла 2015. године ступле су на снагу све 

одредбе Правилника о декларисању, означавању 

и рекламирању хране. Правилник је већим делом 

ступио на снагу 1. октобра 2013. године. 

Одредбе о декларисању, означавању и 

рекламирању хране у угоститељству приликом 

презентовања, а пре конзумације хране, о 

обавези  угоститеља да истакну све потребне 

информације о присуству састојака хране који 

могу да изазову алергије и/или интолеранције 

утврђене Правилником и да се те информације  

потрошачу документују, ако он то захтева, 

ступиле су на снагу 1. јануара 2014. године. 

И одредбе о садржају декларације ступиле су на 

снагу 1. јануара 2014. године (Назив под којим се 

храна ставља у промет; Списак састојака; 

Количине састојака по опадајућим вредностима, 

или категорије састојака; Нето количина; Рок 

трајања; Услови чувања и начин употребе; Назив 

и адреса седишта произвођача или трговца под 

чијим се именом храна ставља у промет; Место, 

односно земља порекла и земља из које је храна 

увежена; Упутство за употребу, где је то 

потребно; Стварни садржај алкохола код пића 

које садржи више од 1,2 вол. алкохола; Ознаку 

серије или лота; Састојке који могу да изазову 

алергије и/или интолеранције  (преко 40 

састојака је наведено у Прилогу Правилника, он 

је његов саставни део); Категорија квалитета или 

класе, ако храна подлеже категоризацији или 

класификацији). 

Навођење састојака који могу да изазову 

алергије и/или интолеранције, примењује се од 1. 

јануара 2014. године. Од овог рока обавезно је 

декларисање неупаковане хране и истицање 

списка састојака код напитака из аутомата и код 

неупакованог сладоледа. 

Од Првог априла 2015. године није дозвољено 

коришћење амбалаже за оригинална паковања 

хране са старим садржајем декларације. 

Амбалажа произведена до 1. октобра 2013. 

године могла је да се користити за паковање 

хране најдуже 18 месеци, до 1. априла 2015. 

године. Храна упакована у такву амбалажу може 

да се нађе у промету до истека рока трајања. 

Примера ради храна са роком трајања од једне 

године дана, може да се налази у продаји до 1. 

априла 2016. године. 

 

2. Шта  не дозвољава Правилник у 

рекламирању и презентирању хране? 

Правилник је донео битну новину о 

рекламирању хране. Одређено је да се 

рекламирање и презентација хране, нарочито у 

погледу облика, изгледа, или амбалаже, 

материјала који се користе за паковање, начина 

на који је дизајнирана, или окружења у којем је 

изложена, мора вршити на начн којим се НЕ 

ОБМАЊИЈЕ КРАЈЊИ ПОТРОШАЧ, А 

НАРОЧИТО У ПОГЛЕДУ: 

- КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ОСОБИНА 

ХРАНЕ, А ПОСЕБНО ЊЕНЕ ПРИРОДЕ, 
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ИДЕНТИТЕТА, СВОЈСТАВА, 

САСТАВА, КОЛИЧИНЕ, ТРАЈНОСТИ, 

ПОРЕКЛА И НАЧИНА ПРОИЗВОДЊЕ. 

- ПРИПИСИВАЊА ХРАНИ ОСОБИНА И 

СВОЈСТАВА КОЈЕ НЕ ПОСЕДУЈЕ И 

ПОТЕНЦИРАЊА  КАРАКТЕРИСТИКА 

ХРАНЕ КОЈЕ ПОСЕДУЈЕ И ДРУГА 

ХРАНА ИСТЕ ВРСТЕ . 

- Декларисање мора да се врши на начин 

којим се храни не приписују особине 

ПРЕВЕНЦИЈЕ И ЛЕЧЕЊА БОЛЕСТИ 

ЉУДИ, ОСИМ АКО ОВИМ И/ИЛИ 

ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА НИЈЕ 

ДРУКЧИЈЕ ПРОПИСАНО! 

- ОЗНАЧАВАЊЕ КОЈЕ УПУЋУЈЕ НА 

СВОЈСТВА ПРЕВЕНЦИЈЕ И ЛЕЧЕЊА 

БОЛЕСТИ ЉУДИ, ПРИЛИКОМ 

ДЕКЛАРИСАЊА ПРИРОДНИХ 

МИНЕРАЛНИХ ВОДА, ПРИРОДНИХ 

ИЗВОРСКИХ ВОДА И СТОНИХ ВОДА, 

КАО И ДИЈЕТЕТСКИХ ПРОИЗВОДА, 

УРЕЂУЈЕ СЕ ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМ 

 

3. Да ли је и како уређена валичина слова 

на дакларацијама? Да ли ће потрошачи 

морати и даље да носе лупу када иду у 

куповину?  

 

Правилник, поред садржаја декларације, 

дефинише величину слова и место истицања 

њених најбитнијих садржаја. У видном пољу, 

тамо где се налази назив производа, мора да се 

нађу и најбитније информације намењене 

потрошачу.  

Прописана је најмања величина малих слова, 

која не могу да буду мања од 1,2 мм на амбалажи 

чија је површина већа од 80 цм2. На паковањима 

мање површине од ове, висина малих слова не 

ноже бити мања од 0,9 мм, Дакле, потрошачима 

више не треба лупа при одласку у куповину 

хране. 

4. Колико је Правилник примењен и који су 

проблеми запажени? 

 

Непосредним увидом у декларације хране 

од више сарадника, види се да је почела 

примена Правилника. Има доста хране 

која је декларисана у складу са новим 

Правилником. У продаји се налази и 

храна упакована у стару амбалажу, 

неусклађену са новим Правилником, али 

којој није истекао рок употребе. Има и 

хране која није декларисана у складу са 

новим Правилником.  

 

Већ на први поглед се запажају проблеми 

декларисања хране намењене деци. 

Наилази смо на декларације у којим је 

истакнуто да су могуће примесе остатака 

производа који нису својствени 

упакованој храни, што није дозвољено. 

 

5. Да ли се Правилник односи и на храну 

у магацинима,  на залихама 

произвођача и продаваца?  

 

Правилник се примењује и на храну на залихама 

произвођача, увозника, дистрибутера или 

трговаца. Могућност њеног налажења у 

малопродаји је одређена роком употребе, који 

тече од датума производње хране! 

Правилник се односи и на робу која је у 

складиштима произвођача, увозника и трговаца! 

Нема изузетака и нико нема овлашћења да их 

одобрава! Трговци треба да обрате пажњу на 

више детаља приликом преузимања робе. У 

противном преузеће и део одговорности 

произвођача, однсно увозника, ако се у њиховим 

продајним објектима нађе непревилно 

декларисана и означена храна. 
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6. Да ли се Правилник односи на 

козметику, кућну хемију, пића, намазе, 

месне прерађевине, кондиторске 

производе и приватне робне марке? 

Правилник се не односи на козметику и кућну 

хемију  али се односи на сва пића, намазе и 

месне прерађевине, као и на кондиторске 

производе и приватне робне марке. На њих се, 

поред Правилника о декларисању, означавању и 

рекламирању примењују и други прописи, 

посебни правилници, или други прописи. 
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Одговори на питања о квалитету увозних производа 

 

1. Да ли је квалитет увозних производа у 

Србији, из западних земаља, нижег нивоа 

квалитета од истог у земљама порекла? 

Одговор: Квалитет увозних производа у Србији 

из западних земаља и у продаји у западним 

земљама често није исти. За наше тржиште, не 

ретко, производи се роба нижег нивоа квалитета. 

„Прилагођавање квалитета“ није условљено 

навикама или жељом потрошача у Србији да 

купе производе лошијег квалитета, како се преко 

медија представља, већ настојање произвођача, 

увозника и продаваца производа нижег нивоа 

квалитета да максимирају профит. Постоје 

докази да се високи профити стичу производњом 

робе нижег нивоа квалитета, за тржишта земаља 

у развоју и источноевропских земаља. 

Произвођачке цене производа нижег квалитета 

су знатно ниже. Када се продају по истим или 

вишим ценама, произвођачи и трговци на њима 

стичу велике профите, знатно веће од профита 

произвођача и трговаца који производе робу 

вишег, стандардног квалитета. 

2. Шта мислите о тврдњама појединих 

произвођача и трговаца да наши потрошачи 

више воле робу нижег нивоа квалитета?  

Увредљиве су, нетачне и некоректне изјаве 

појединих произвођача и трговаца да потрошачи 

у Србији траже и више воле робу нижег нивоа 

квалитета. Испада да потрошачи у Србији не 

знају шта је квалитетна роба, да немају знања и 

чула којим га могу препознати и осетити да при 

куповини не доводе у зависност квалитет робе и 

цену. 

Мислим да већина потрошача у Србији веома 

добро познаје нивое квалитета хране - укус, 

мирис, арому, изглед, количину и изглед 

највреднијих састојака, паковање, изглед 

амбалаже и др. Сасвим добро препознају и 

квалитет одеће, обуће, техничке робе, услуга… 

Овакав став сам формирао на основу жалби 

потрошача, када препознају нижи нивое 

квалитета купљене робе у Србији од очекиваног 

и познатог квалитета те робе истог произвођача, 

назива, састава, упакованог у исту амбалажу у 

којој се производе за тржиште у земљи порекла, 

или земљама ЕУ. Више потрошача је ту робу 

куповало у европским земљама. Једноствним 

поређењем квалитета робе у земљи порекла и у 

Србији, утврђују и  тачно описују разлике. Те 

разлике су потврђиване у лабораторијским и 

сензорним  анализама, које смо вршили. 

3. Зашто чоколада, кафа и други производи 

водећих светских произвођача у истој 

амбалажи у којој се продају у Швајцарској 

и Немачкој повремено имају различит укус. 

Увозне чоколаде, кафа и други производи, у 

истој амбалажи, са истом декларацијом и 

рекламном поруком у Швајцарској, Немачкој и у 

Србији, повремено имају другачији укус због 

различитог квалитета сировина од којих се 

производе. Мотиви се налазе у тежњи 

произвђача, увозника и трговаца да максимирају 

профит. Због тога често сарађују у 

манипулисању квалитетом. То им омогућава 

недовољна контрола квалитета у поступку увоза 

и у промету, дуг поступак доказивања 

неисправности и благе казне према одговорним. 

Паковањем садржаја у амбалажу у којој се 

производе и продају у ЕУ, потрошачи се 

обмањују. Они с правом очекују да садржај 

одговара декларацији. Због тога реагују када 

овде купе производе који мало личе на 

оригиналне, који се продају у земљама порекла.  

Роба светских робних марки, која се продаје и у 

Србији, повремено само изгледом и ценом личи  
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на оригинале који се продају у Европи. 

Реномирани светски произвођачи хране 

повремено продају храну нижег нивоа квалитета 

и недовољно штите своје робне марке од 

фалсификата.  

4. Могу ли да се утврде штете које се трпе 

због увоза робе нижег нивоа квалитета? 

Стручном  анализом квалитета и цена робе, 

укључујући и храну, могу се утврдити 

вишеструке штете које трпе потрошачи, држава 

Србија, домаћи произвођачи и део трговаца, од 

увоза робе нижег нивоа квалитета од 

декларисаног и очекиваног. По Закону о заштити 

потрошача, оваква понашања произвођача, 

увозника и продаваца се сврставају у 

непоштрену трговачку праксу, или преварно 

пословање, кажњиво по нашим прописима. 

Закон о безбедности хране, Правилник о 

декларисању, означавању и рекламирању хране и 

други прописи не дозвољавају овакву продају.  

Произвођачи су одговорни за тачно навођење 

састојака и њихових количина у храни, а 

увозника и  трговаца да у складу са својом 

проценама ризика, проверавају исправност 

декларација. Контрола примене ових прописа је 

недовољна. То утиче на споро отклањање 

незаконитог пословања. 

5. Примећује се велика сличност реклама 

производа великих произвођача у земљама 

порекла и у Србији. Постоји сумња да и 

водећи произвођачи брендираних 

производа износе на тржиште хране у 

Србији и неразвијеним земљама храну 

нижег нивоа квалитета од очекиваног, или 

од квалитета  производа које продају у 

својим и развијеним земљама. Произвођачи 

и увозници овај проблем објашњавају и 

“укусом локалног становништва”.  Шта 

мислите о овим проблемима? 

Сличност реклама и рекламирања ових 

производа у замљама порекла и у Србији упућује 

на закључак да произвођачи, због смањења 

трошкова реклама, рачунајући на недовољну 

информисаност потрошача у Србији, малу 

верватноћу да се злоупотребе открију, а и када се 

открију да ће санкције бити занемарљиво мале у 

односу на преварну зараду и да не прате 

дешавања на тржишту, укључујући и 

рекламирање хране, по истом “шаблону” 

рекламирају своје производе. Злоупотребом 

поверења потрошача у квалитет робних марки и 

агресивним рекламирањем омогућава се продаја 

мање квалитетних производа. Она је могућа и 

због недовољне конкуренције. 

6. Има ли доказа којим се потврђују сумње 

потрошача да и водећи произвођачи 

брендираних производа на тржиште Србије 

и неразвијених земаља извозе робу нижег 

нивоа квалитета? 

Истраживања научних и стручних организација, 

произвођача и трговаца, повремена указивања на 

проблем и од удружења потрошача, као и наши 

резултати упоредних испитивања и оцењивања 

квалитета хране и жалбе потрошача, указивали 

су и указују на постојање ових проблема и 

потврђују сумњу да и водећи произвођачи 

брендираних производа износе на тржиште 

хране у Србији и неразвијеним земљама храну 

нижег нивоа квалитета стандардног, односно 

очекиваног и од квалитета  тих  производа које у 

развијеним земљама. Потрошачи у сиромашним 

земљама додатно су угрожени због мање 

доступности робе вишег нивоа квалитета. Ово је 

и проблем и пословног морала, који је у дубокој 

кризи. Правдањем проблема различитим 

потребама и “укусом локалног становништва”, 

вређа се  људско достојанство и здав разум.  

7. Ко треба да спречи увоз оваквих 

производа? 
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У спречавање ових појава, треба да се укључе 

надлежни државни органи, задужени да штите 

економске и друштвене интересе Србије, 

увозници и домаћи произвођачи, трговци, 

средства јавног информисања и посебно 

потрошачи и њихова удружења. 

8. Како удружења потрошача могу да утичу 

на сузбијање ових појава? 

Потпунијим информисањем и развијањем свести 

потрошача о могућностима утицаја на сузбијање 

ових појава, може се мењати стање. Стварањем 

услова за брзо и правично обештећење 

потрошача, смањиле би се злоупотребе. Велики 

допринос сузбијању ових појава треба да дају 

потрошачи пријављивањем проблема надлежним 

државним органима и организацијама 

потрошача, али и бојкотом таквих производа.  

Познато је да је Програм упоредног испитивања 

и оцењивања квалитета хране битно доприносио 

смањењу ових и других негативних појава у 

производњи и промету хране. Због утврђених и 

објављених одступања квалитета ферментисаних 

производа од млека и барених производа од меса 

од прописаних или декларисаних параметара 

квалитета, заустављено је његово извршавање. 

Стварањем услова за извршавање Програма, ове 

злоупотребе би се брзо свеле на минимум. 

9. Да ли се инспекције баве овим проблемом?  

Инспекције се овим проблемом не баве 

организовано. Не постоје синхронизоване 

активности инспекција. Не постоји доследна 

политика владе којом се трајно штите економски 

интереси државе Србије и енергично сузбијају 

злоупотребе. Инспекције се само повремено, по 

правилу, после ексцеса, привремено више 

ангажују. Редован инспекцијски надзор је сведен 

на минимум. Одговорност за безбедност и 

квалитет хране је на произвођачима и 

увозницима. Не врше се неопходне провере 

квалитета и безбедности хране у продаји, 

засноване на стручним анализама ризика. 

Етикета „Made in Kosovo“ на  пластичној четки са лопатом 

1. Поводом фотографије читаоца из Тржног 

центра Змај-ДИС,  продавница “Dr haus”, 

у којој је снимљена етикета Пластичне 

четке са лопатом, на којој пише Земља 

порекла: “Made in Kosovo” и више Ваших 

питања, ово су моји коментари и 

одговори: 

Роба произведена на Косову - у Србији и 

земљама које га нису признале као државу, не 

може да се продаје роба са навођењем Косова 

као земље порекла - “Made in Kosovo”. Роба са 

таквом декларацијом није могла да се стави у 

промет. Требало  је да се задржи на граници или 

у царинском магацину док се декларација у делу 

земље порекла не усклади са прописима 

Републике Србије. Став читаоца да производ са 

таквом етикетом није могао да се нађе у продаји  

је оправдан и разумљив. 

Други став читаоца да имамо развијену 

производњу артикала од пластике, посебно у 

Старој  и Новој Пазови и да је увозник  фирма 

СЗТР “Термопласт” из Старе Пазове, односи се 

на конкуренцију и слободно тржиште. У овом 

делу нема стварних сметњи  за набавку робе од 

добављача који нуде повољније комерцијалне 

услове. Вероватно су цене биле одлучујуће од 

кога ће трговац набавити робу. У оваквим 

случајевима, са становишта интереса државе 

Србије и потрошача, поставља се питање 

конкурентности ових и других производа, 

произведених у Србији.  То је велики проблам 

којим би требало да се позабаве надлежна 

министарства и коморе. Може да буде и 
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парадокс ово што се десило, али то је нешто што 

прати неорганизовану и неконкурентну тржишну 

привреду. 

Дакле, роба са ознаком Косова као земље 

порекла није могла да пређе гранични прелаз са 

Косовом.  Слободан проток робе из Србије на 

Косово и са Косова у Србију је заједничка 

обавеза и интерес и треба је подржавати, али без 

политичких провокација. 

 Декларација и пратећа документација четки 

морала је да буде на српском језику. Довољан 

разлог да се роби не дозволи прелазак границе, 

био је и натпис производа на албанском језику. 

Да би се проблем решио, потребно је да се 

Тржишној инспекцији за подручје града 

Београда поднесе пријава. Она ће, вероватно 

наложити да се четке повуку из продаје док се не  

отклоне пропусти, исправком декларације-

уклањањем текста: „Made in Kosovo“ и 

исписивањем декларације на српском језику. 
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Рубрика „Из потрошачког угла“ 

 

Пример обмане потрошача 

 

Водећи произвођач аутомобила „Фолксваген“ 

годинама је обмањивао потрошаче и државе 

уградњом софтвера  за мерење емисије штетних 

гасова из аутомобила (еко-варалице), како би 

званичне контроле емисије штетних гасова 

приказивле 40 одсто ниже вредности од 

остварених у редовном саобраћају.  

„Фолксваген“ је крајем прошле године  под 

притиском међународне јавности признао да је 

последњих година уградио уређаје са софтвером 

за мерење емисије штетних гасова у око 

11,000.000 возила продатих широм света, а 

навише у Европи. У САД продао је преко 

600.000 аутомобила са уграђеном еко-варалицом. 

Америчка агенција за заштиту животне средине 

је Министарству правде поднела пријаву против 

„Фолксвагена“ због штете изазване загађењем 

животне средине. Министарство припрема 

поступак пред Федералним судом у Детроиту - 

седишту аутомобилске индустрије САД. 

Процена је да ће се одштетни захтев САД 

кретати око 90 милијарди USD. Захтев за 

обештећење је вишеструко већи од профита 

„Фолксвагена“  у 2014.години. 

Прве последице  преваре  условиле су пад акција 

„Фолксвагена“. У једном дану, после најаве 

тужбе САД за обештећење, вредност њихових 

акција је смањена за 6 одсто.  Од откривања 

лажног мерења емисије издувних гасова из 

аутомобила, акције “Фолксвагена“ су на Берзи у 

Франфурту изгубиле 22 одсто. 

 Швајцарска банка Креди Свис је проценила да 

ће „Фолксваген“ претрпети штету од  око 87 

милијарди USD. 

Морално и професионално неодговоран  

менаџмент „Фолксвагена“ са стручњацима који 

су пројектовали и уградили стравичан софтвер је 

злоупотребио савремену технику и поверење 

потрошача и држава у систем контроле 

безбедности и квалитета „Фолксвагенових“ 

аутомобила. Довели су под сумњу цео систем 

контроле квалитета аутомобила од 

лабораторијских испитивања материјала, улазне, 

процесне  и финалне контроле, граничних и 

контрола које се врше при увозу и у промету, у 

складу са сопственом проценом ризика. Пао је у 

воду и систем контроле возила у поступку 

регистрације.  

Питање је како је преварни систем толико дуго 

опстао неоткривен, на највећем и најбезбеднијем 

тржишту аутомобила, у САД и у Европи?  Ако се 

то десило њима, каква је заштита  потрошача од 

небезбедних производа у земљама које немају 

техничке, технолошке, кадровске, организационе 

и финансијске могућности да врше сложене 

контроле безбедности и квалитета робе? 

Брутална  злоупотреба савремених научних 

достигнућа у обмани широких размера, читавих 

држава и милиона потртошача, указује и на 

морални аспект поблема. Овим се обесмишљава 

фер конкуренција квалитетом и угрожава право 

човека да живи и ради у здравој животној 

средини. Пољуљано је поверење потрошача и 

држава у великог европског и светског 
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произвођача аутомобила. У овом случају 

упозорава на већу опрезност ћутање европске 

јавности о превари широких размера. 

Проблем ове врсте, размера и трајања није могао 

да настане без подршке изван „Фолксвагена“. 

Није нам познато да ли су се и како огласиле 

надлежне институције Немачке, органи ЕУ и 

оштећене земље.  

Објављени подаци о предузетим мерама 

потврђују да у САД функционише добро 

организован и координиран систем заштите 

њених економских интереса  и права и интереса 

потрошача. Јасно је дефинисана улога државних 

органа у заштити националних скономских 

интереса. Министарство правде припрема 

покретање поступка пред Федералним судом, не 

случајно, у седишту америчке аутомобилске 

индустрије. Државном тужбом ће се објединити 

и више стотина приватних тужби оштећених 

потрошача. Са становишта заштите права и 

интереса потрошача, значајно да се прати да ли 

ће бити покренут поступак за обештећење и 

купаца аутомобима који нису поднели тужбе. 

Не зна се да ли ће се, колико и како, обештетити 

и око 11 милиона оштећених купаца возила 

„Фолксвагена“ са уграђеним преварним 

софтвером у Европи, Азији и на другим 

континентима.  
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ПОТРОШАЧКИ ВРЕМЕПЛОВ 

 

ПОТРОШАЧИ У БЕОГРАДУ КОЈИ СУ МЕРИЛО БЛАГОСТАЊА, 

ОСНОВАЛИ СУ СВОЈЕ УДРУЖЕЊЕ 

„ПОЛИТИКА“, понедељак 25. Октобар 1937. године 

Београд је добио једно ново Удружење: прво и до сада једино у Југославији: Удружење потрошача . 

“Потрошња је мерило благостања“, избачена је нова, актуелна лозинска: „Потрошачи организујте се, 

уједините се и борите се“.  

Потрошачи су најстарији сталеж на свету. Али, док су сви сталежи још од памтивека уједињени у 

своја заштитна сталешка удружења, потрошачи, иако најмногобројнији, остали су неорганизовани. 

Њихова сталешка свест је слаба, иако су недаће које их тару огромне и сваког дана све веће. 
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Па ипак, на јучерашњој првој јавној конференцији потрошача коју је сазвало Удружење потрошача 

као протест против поскупљења кирија, дрва, животних намирница, кафана „Топола“ била је 

препуна. 

- Мало је то, вели један, била би потребна једна огромна пољана да се скупе сви потрошачи. Па 

ипак, сваки од нас представља мишљење целог свога краја. Једна је наша свест. Наш свет би 

дошао само ако му обећају  нешто у готовом. А ето, у Белгији, Бог ситуације је „лига купаца“. 

Она диктира цене. 

Конференцију је отворио председник Г. др Вацковић:  

- Иде зима, а цене скачу. Чиновницима су повећане плате, а трговци и произвођачи су то одмах 

искористили да повисе цене, тако да смо опет на истом. Министарство финансија је снизило 

каматну стопу кућевласницима, а они место да снизе кирије подигли су их. Само од првог до 

петнаестог октобра отказано је у Београду 4000 станова због високих кирија. Зидају се палате, 

а ми нисмо у стању да се уселимо у њих јер нам треба више од пола плате да дамо само за 

кирију. 

Зато смо основали Удружење. Зато треба да се боримо заједно са  надлежним факторима 

против ове скупоће која нас све подједнако погађа. Циљ је овог Удружења: „Да ради на 

нивеласању цене животним намирницама и другим потребама на најправеднијој основи и да 

се бори против високих и неумерених цена, како би се најширим  слојевима нашег народа 

омогућила куповина истих према њиховој платежној моћи.“ 

- Ко је крив, господо за ово повишење кирија које је потпуно неоправдано? 

- Организација кућевласника! – чују се одговори. 

-  Ко је крив за повишење цена животних намирница, иако је на селу све јефтино?  

- Несавесни профитери и шпекуланти који са наших леђа зидају палате и деру нам коже! – 

падају одговори. 

Узима реч Г. др. Арнаутовић:  

- Краљевска влада много је учинила за нас. Али ми не можемо од ње тражити све. Потребно је 

борити се против изигравања мера које доноси Краљевска влада у опшетем интересу. Нас 

необично много коље општинска трошарина. А питам ја вас, да ли постоје услови  и база за 

разрез  толике трошарине?  

Г. Јован Петровић, пензионер и задругар: 

- Потрошач заступа интересе који су најопштији од свих класних и сталешких интереа. То су 

интереси целокупнпг човечанства, и ти интереси треба да дају директиве и држави и 

економији, и општини и појединцу. 

-  Јаганци се плаћају на селу 4 динара килограм, а у Београду 14-16 динара. Подвоз за јаганце 

изађе толико као да су то господа која су се возила првом класом. Или: ја пијем чашу вина, и 

плаћам је 3 динара. А литар вина плаћа се један и два динара. Значи ја пијем једну чашу, а 

плаћам 4. 

На крају је донета резолуција у којој се тражи: да се строго примени Закон о сузбијању 

скупоће, да се забране картели или укину заштитне царине на сву робу која је картелисана, да 

се унутрашња трговина ничим не ограничава, како би сеомогућила слобода конкуренције у 

корист потрошача, и да се смање бановинске таксе на одело и обућу.     



Јавно електронско гласило ПОКРЕТ ПОТРОШАЧА 

 

40 

 

 



Јавно електронско гласило ПОКРЕТ ПОТРОШАЧА 

 

41 

 

 

 


