ОД 1. ФЕБРУАРА 2018. НА СНАЗИ ЈЕ НОВА УРЕДБА О ПРОИЗВОДЊИ И
ПРОМЕТУ ХЛЕБА ОД БРАШНА „Т-500“
1. Досадашња малопродајна цена хлеба од брашна „т-500“ остаје непромењена
На основу овлашћења из члана 46. Закона о трговини („Службени гласник РС“, бр.
43/10 и 10/13), Влада Републике Србије донела је Уредбу о обавезној производњи и промету
хлеба од брашна „Т-500“ („Службени гласник РС“, брoj 8/2018 – у даљем тексту: Уредба),
која је ступила на снагу 1. фебруара 2018. године и важи до 31. јула 2018. године. Уредбом је
прописано да се произвођачка цена векне хлеба од брашна „Т-500“ најмање тежине од 500
грама обрачунава у висини до 38,68 динара по векни хлеба, па се зарачунавањем прописане
највише укупне стопе трговачке марже од 8,12% и пореза на додату вредност од 10% добија
малопродајна цена од 46 динара. То значи да досадашња малопродајна цена ове врсте
хлеба остаје непромењена и у наредних шест месеци.
2. Обавезе произвођача хлеба
Произвођачи хлеба обавезни су да произведу и ставе у промет хлеб од брашна „Т-500“ у
количини од најмање 40% дневне производње свих врста хлеба. Уредбом је прописанo да се
под хлебом од брашна „Т-500“ подразумева 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). Највиша произвођачка цена ове врсте хлеба обрачунава се
у висини до 38,68 динара по векни хлеба.
3. Обавезе трговаца хлебом
Највиша обрачуната маржа као део велепродајне цене хлеба не може бити већа од 2%,
док највиша обрачуната маржа као део малопродајне цене хлеба не може бити већа од 6%. То
значи да највиша укупна стопа марже, односно трошкова промета (укључујући све врсте
рабата, каса сконто и сл.) не може да буде већа од 8,12% у односу на произвођачку цену хлеба.
Уредбом је прописано да су трговци који продају хлеб на мало обавезни да у структури
дневне набавке хлеба имају најмање 40% хлеба од брашна „Т-500“. Такође је прописано да
трговци на мало могу да врате произвођачу хлеба до 5% од набављене количине хлеба на
дневном нивоу.
Уредбом је изричито прописано да рок плаћања произвођачу хлеба не може бити дужи
од 20 дана од дана пријема рачуна за испоручени хлеб.
4. Казне за непоштовање Уредбе
За непоштовање одредаба Уредбе, запрећено је новчаном казном за прекршај за правна
лица од 100.000 до 2.000.000 динара, а за предузетнике од 10.000 до 500.000 динара. За правна
лица и предузетнике за овај прекршај прописана је могућност изрицања заштитне мере забране
вршења одређених делатности у трајању од шест месеци до једне године. Такође је запрећено
новчаном казном за прекршај за одговорно лице у правном лицу од 5.000 до 150.000 динара, с
тим што се може изрећи и заштитна мера забране вршења одређених послова у трајању од
шест месеци до једне године.

