
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 

 

l. ПРАВНИ ОСНОВ 

 

Правни основ за доношење ове уредбе садржан је у члановима 17. став 1. и  42. став 

1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС 

и 72/12, 7/14-УС, 44/14 и 30/18-др.закон) којима је прописано да Влада којој је престао 

мандат може вршити само текуће послове, односно да Влада уредбом подробније разрађује 

однос уређен законом, у складу са сврхом и циљем закона, и  члану 39. Закона о трговини 

(„Службени гласник РС”, бр. 52/19), којим је прописано да Влада ради спречавања 

поремећаја на тржишту или отклањања штетних последица поремећаја на тржишту у 

погледу снабдевања робом и услугама од виталног значаја за живот и здравље људи и за 

рад привредних субјеката, установа и других организација од општег интереса, може да 

одреди привремене мере које се односе на одређену врсту робе и услуга, одређену 

категорију трговаца, пружалаца услуга или потрошача, радно време, на потребу спровођења 

обавеза преузетих међународним уговором, на цене, као и на друге услове за обављање 

трговине, осим мера које се односе на увоз и извоз робе. 

 Имајући у виду да се предметном уредбом одређују привремене мере које се односе 

на цене одређене врсте робе и услуга и да то налажу потребе државе у циљу спречавање 

привредне несреће, сматрамо да су испуњени услови из члана 17. став 1. Закона о Влади. 

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 

 

У циљу спречавања већих поремећаја и очувања животног стандарда становништва 

Влада је ограничила цену и маржу на хлеб од брашна Т-500. Имајући у виду да је тржиште 

још увек нестабилно, неопходно је продужити период важења ограничења цена још 60 дана 

након истека важеће Уредбе. 

 

Према последњим подацима Продуктне берзе Нови Сад, пондерисана цена пшенице 

била је 42,00 динара без ПДВ-а. У односу на период када је ограничена цена хлеба од 

брашна Т-500 дошло је до раста цена. Међутим, имајући у виду да је Влада произвођачима 

хлеба од брашна Т-500 омогућила да набаве брашно по цени од 33,00 динара по килограму 

са ПДВ-ом, цена хлеба који конзумирају најсиромашније категорије биће задржана на 

истом нивоу.   

            Задржавање цене на истом нивоу неће се драстично одразити на пословање 

произвођача јер имају могућност да набаве брашно по значајно повојнијим ценама које им 

омогућавају да поред покрића тројова остваре и зараду. 

Повећање цене неће се одразити на пословање трговаца имајући у виду да је маржа 

на хлеб од брашна Т-500 задржана на 6%. С обзиром да је уредбом прописано да је 

неопходно да произвођачи произведу, а трговци продају 30% од укупне количине хллеба, а 

да је уредба намењена заштити стандарда сиромашнијих слојева становништва, није било 

потребе да се ограниче марже на остале врсте хлеба..  

Уредба неће битно утицати на потрошаче имајући у виду чињеницу да је цена 

хлеба од брашна Т-500 који је најзаступљенији у промету задржана на истом нивоу. 



 

 III. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА  

 

Чланом 1. Прописано је да се брише члан којим је ограничена маржа на хлеб изузев 

хлеба од брашна Т-500.  

Чланом 2. продужено је важење уредбе за још 60 дана.  

 У члану 3. прописано је ступање на снагу уредбе. 

 

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УРЕДБЕ 

 

За спровођење ове уредбе нису потребна средства у буџету Републике Србије. 

 

IV. СТУПАЊЕ НА СНАГУ 

 

 Имајући у виду мере којом се интервенише у законом предвиђеним, ванредним 

тржишним условима, са циљем отклањања или спречавања утврђеног поремећаја, 

неопходно је да ова уредба ступи на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србијеˮ.  

 

 

ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ  СЕ МЕЊАЈУ 

 

На основу члана 39. Закона о трговини („Службени гласник РС”, број 52/19) и 

члана 17. став 1. и  члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС, 44/14 и 30/18 - др. 

закон),  

 

Влада доноси 

 

 

 

УРЕДБУ 

О ОБАВЕЗНОЈ ПРОИЗВОДЊИ И ПРОМЕТУ ХЛЕБА   

 

 

 

Члан 1. 

           Овом уредбом уређује се обавезна производња и промет хлеба, максимална висина 

маржи, ремитенда и рокови плаћања привредним субјектима који се баве производњом 

хлеба. 

 

Члан 2. 

Произвођачи хлеба обавезни су да произведу и ставе у промет хлеб од брашна „Т- 

500” у  количини од најмање 30% дневне производње свих врста хлеба. 



Хлеб од брашна „Т-500” из става 1. овог члана је векна најмање тежине 500 грама, 

са следећим основним састојцима: 370 грама брашна „Т-500”, со 7,4 грама, квасац 9,25 

грама и адитив 1,48 грама (за векну тежине 500 грама). 

  

Члан 3. 

 Максимална малопродајна цена хлеба из члана 2. став 2. ове уредбе је 53,50 динара, 

а максимална произвођачка цена је 45,88 динара. 

 Највиша укупна стопа марже, обрачуната на нето фактурну цену хлеба из члана 2. 

став 2. ове уредбе, умањену за рабате и попусте, износи максимално 6%. 

 

Члан 4. 

 Трговци на мало који продају хлеб обавезни су да у структури дневне набавке свих 

врста хлеба имају најмање 30% хлеба од брашна „Т- 500”. 

 Трговци на мало који продају хлеб из члана 2. став 2. ове уредбе, могу да врате 

произвођачу хлеба до 5% (ремитенда) од набављене количине на дневном нивоу. 

 Рок плаћања произвођачу хлеба не може бити дужи од 20 дана од дана пријема 

рачуна за испоручени хлеб. 

 

 

 

 

 

Члан 5. 

 Највиша укупна стопа марже, обрачуната на нето фактурну цену свих врста хлеба у 

складу са Правилником о квалитету жита, млинских и пекарских производа („Сл. гласник 

РС“, бр-. 68/16 и 56/18) изузев хлеба из члана 2. став 2 ове уредбе, умањену за рабате и 

попусте, износи максимално 40%.  

 

Члан 6. 

 Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице 

ако поступа супротно одредбама чл. 2-5. ове уредбе.  

            Уз казну из става 1. овог члана може се изрећи и заштитна мера забране правном 

лицу да врши одређене делатности у трајању од шест месеци до једне године. 

            За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара и може се изрећи заштитна мера забране 

одговорном лицу да врши одређене послове у трајању од шест месеци до једне године. 

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

до 500.000 динара и може се изрећи заштитна мера забране  вршења одређених делатности 

у трајању од шест месеци до једне године. 

 

Члан 7. 

 Надзор над применом ове уредбе спроводe министарство надлежно за послове 

пољопривреде и министарство надлежно за послове трговине. 

 

Члан 8. 



   Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србијеˮ, a примењује се од 9. августа 2022. године и важи 60 дана 120 

ДАНА од дана почетка примене. 

 

 

 

05 Број:  

У Београду,  2022. године                                                                  

 

 

В Л А Д А 

 

 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

 

 Ана Брнабић,с.р. 

                                                                                      

 


