На основу члана 37. став 6. Закона о уређењу тржишта пољопривредних производа
(„Службени гласник РС”, број 67/21) 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 ванредној интервентној мери подршке произвођачима брашна
Члан 1.
Овом уредбом уређује се ванредна интервентна мера подршке произвођачима брашна и
начин њеног спровођења, као и финансијска средства за њено спровођење.
Члан 2.
Као ванредна интервентна мера из члана 1. ове уредбе утврђује се подршка
произвођачима брашна који су регистровани за обављање делатности млинарства до
дана 15. новембра 2021. године и који су испоручивали брашно у паковањима до пет
килограма (укључујући и пет килограма) типа „Т-400 глаткоˮ и „Т-500ˮ у складу са
уредбом којом се уређује ограничење висине цена основних животних намирница, на
територији Републике Србије, у периоду од 2. фебруара до 31. маја 2022. године.
Мера из става 1. овог члана се утврђује ради ефикасног и правовременог спречавања,
односно отклањања тржишних поремећаја проузрокованих догађајима и околностима
који су довели, односно прете да доведу до поремећаја на тржишту.
Члан 3.
Захтев за одобравање подршке из члана 2. став 1. ове уредбе подноси се на основу јавног
позива који расписује министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за
аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа).
Јавни позив из става 1. овог члана нарочито садржи рок за подношење захтева за
одобравање подршке, износ расположивих средстава за расписани позив, образац
захтева, обавезну документацију и друге податке везане за тај јавни позив.
Јавни позив из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници
министарства надлежног за послове пољопривреде и на званичној интернет страници
Управе.
Подносилац захтева може поднети само један захтев за одобравање подршке на основу
једног јавног позива.
Члан 4.
Управа, на основу поднетог захтева из члана 3. став 1. ове уредбе, утврђује испуњеност
критеријума из члана 2. став 1. ове уредбе за спровођење ванредне интервентне мере,

решењем одобрава исплату и након коначности решења даје налог за пренос средстава
на рачун подносиоца захтева, отворен код пословне банке.
Исплата се врши до утрошка средстава обезбеђених за спровођење ове уредбе.
Члан 5.
Произвођачима брашна се, у складу са овом уредбом, додељује подршка по
пропорционалном систему у односу на количину испорученог брашна.
Члан 6.
Средства за спровођење ове уредбе обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије
за 2022. годину („Службени гласник РС”, број 110/21), у оквиру Раздела 24 –
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, у износу од 160.000.000
динара.
Члан 7.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
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