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МЕСЕЧНИ УЛАЗ СИРОВОГ КРАВЉЕГ МЛЕКА 
И ДОБИЈЕНИ МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ У МЛЕКАРАМА 

 
Обавеза давања података темељи се на члану 26. а казнене одредбе за одбијање давања података или давањe непотпуних  

и нетачних података на члану 52. Закона о званичној статистици („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009).  
Подаци ће бити коришћени искључиво у статистичке сврхе и неће бити објављивани као појединачни.  

Сви подаци имају карактер пословне тајне. 

Назив млекаре___________________________________________________ 

Место __________________         Општина      _________________________ 

 
Матични  број  млекаре 

 

Контакт особа ___________________     Е-mail________________________ 
 
Пре попуњавања упитника, обавезно   прочитати упутство и наведени пример. 

                                 Извештај се попуњава   за месец __________2010.  год.  
 

Количина  

килограма литара 

Просечан 
садржај 

масноће, % 

Просечанса
држај 

протеина, 
% 

1 2 3 4 5 6 

1.  А. УЛАЗ СИРОВОГ  КРАВЉЕГ      
     МЛЕКА     

Шифра Б. ДОБИЈЕНИ ПРОИЗВОДИ     

11 Конзумно млеко      

13 Павлака      

14 Ферментисани млечни 
производи    

 

21 Кондезовано  млеко     
221+ 
222+ 
223 

Павлака у праху, пуномасно 
млеко у праху,  делимично 
обрано млеко  у праху     

   
 

224 Обрано млеко у праху     
Маслац     
Кајмак  23 
Други  жуто масни 
производи у еквиваленту     

2411 Сир     

271 течна      

273 
Сурутка 

у праху     
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 
 
 

Подаци се односе искључиво на кравље млеко за оба поднивоа табеле  (А – улаз 
сировог крављег млека, Б - добијени производи). Мешавине су искључене. 

 
 

Подниво А. УЛАЗ СИРОВОГ КРАВЉЕГ МЛЕКА попуњавају само млекаре које откупљују 
кравље млеко директно од пољопривредних газдинстава или преко откупних станица, или 
имају сопствену производњу. Не обухвата се сирово кравље млеко купљено од 
других млекара или увезено. 
 
Подниво Б. ДОБИЈЕНИ ПРОИЗВОДИ попуњавају све млекаре. Подаци представљају 
количине готових производа намењених за директну потрошњу тј. за дистрибуцију 
трговини.  
 
 
Како би се избегло дуплирање, не обухватају се количине: 
  
а)     производа које је млекара продала другој млекари у земљи, без обзира на то у које 

 сврхе ће те количине бити употребљене (паковање или даља обрада);  
 
б)     сопствених млечних производа употребљених од стране млекаре као сировина исте 

 млекаре за производњу других млечних производа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Напомена: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Датум  ________________ 2010. године 
 

Образац попунио:  Руководилац: 
    
  (М.П.)   

(име и презиме)  (име и презиме) 
 
Контакт телефон:     /                   
 (обавезно унети и позивни број)            

 
Штампано у Републичком заводу за статистику 

www.stat.gov.rs 


