
МЕСЕЧНИ УЛАЗ СИРОВОГ МЛЕКА И 
ДОБИЈЕНИ МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ У МЛЕКАРАМА  

ПРАВНИ ОСНОВ 

Истраживање се спроводи на основу Уредбе о утврђивању Плана званичне статистике за 
референтну годину, Закона о званичној статистици („Службени гласник РС”, број 104/09), 
Стратегије развоја званичне статистике Републике Србије у периоду од 2009. до 2012. године, 
Споразума о сарадњи 2007. године потписаног између Министарства пољопривреде и заштите 
животне средине и Републичког завода за статистику и Анекса споразума из 2014. године, 
Правилникa о квалитету производа од млека и стартер култура бр. 33/210 и Правилника о 
изменама и допунама Правилника о квалитету производа од млека и  стартер култура бр. 69/210.  

МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ 

Циљ и садржај истраживања 
         Основни циљ овог истраживања јесте обезбеђивање јединствених и међународно 
упоредивих података у вези са прерадом млека у млекарама и производњом готових млечних 
производа за дистрибуцију на тржиштe, као и обезбеђивање података о просечном садржају 
млечне масти и протеина у млечним производима који су неопходни за обрачун количине 
употребљеног млека за њихову производњу. 

Извештајне јединице 
Извештајне јединице јесу млекаре на територији Републике Србије. 

Обухват истраживања 
Истраживањем су обухваћене све млекаре. 

Метод и време прикупљања података 
Подаци се преузимају из евиденције Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 

у месечној периодици. 

Обавеза заштите индивидуалних података 
Објављују се само збирни подаци.  

Дефиниције основних обележја − индикатора 
• Сирово млеко је природни секрет млечне жлезде животиња из узгоја, добијено једном 
или више мужа, којем није ништа додато нити одузето. 

• Конзумно млеко је термички обрађено млеко (патеризовано или стерилизовано − УХТ 
млеко), које може бити пуномасно млеко, делимично обрано или обрано млеко, без 
адитива (осим витаминских и минералних додатака).  

• Павлака је слој масноће који се формира на површини млека, природно, постепеним 
груписањем и емулгацијом масних капи, и који се прикупља одстрањивањем са површине 
млека или се екстрахује из млека центрифугирањем; садржи најмање 10% млечне масти.  

• Ферментисани млечни производи од млека производе се ферментацијом млека и 
производа од млека добијених искључиво од млека, којима је дозвољено додавање 
састојака потребних за њихову производњу, под условом да ти састојци нису додати како 
би делимично или потпуно заменили било коју млечну компоненту, применом стартер 
култура за производе од млека. Могу да садрже највише 10% млечне масти. 
Ферментисаним производима од млека могу се додати ароматични додаци (воће, пире од 
воћа, воћна пулпа, џем, воћни сируп, воћни сок, мед, чоколада, какао, лешници, кафа и 
други ароматични додаци), шећери, заслађивачи и ароме. 

• Кондензовано млеко је производ добијен делимичном елиминацијом воде из 
пуномасног, делимично обраног или обраног млека, са или без додатка шећера. 
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• Млечни производи у праху су производи добијени испаравањем воде из павлаке, 
пуномасног, делимично обраног или обраног млека или смеше ових производа. 

• Маслац и други жуто-масни млечни производи − обухваћен је маслац, масло, 
анхидрована млечна маст и други жуто-масни млечни производи, изражени у 
еквивалентима маслаца са садржајем млечне масти 82%.  

• Сир је производ (зрео или свеж, чврст или получврст) добијен коагулацијом млека, 
павлаке, суруткине павлаке или млаћенице, сам или у комбинацији (деловањем сирила 
или другог одговарајућег коагуланта) и делимичним одвајањем сурутке настале у таквом 
процесу. 

• Сурутка је производ добијен у процесу производње сира или казеина, а мора садржати 
најмање 5,5% суве материје. 

Ниво репрезентативности података 
Подаци су репрезентативни за ниво Републике Србије. 

Усаглашеност са међународним препорукама и стандардима 
Подаци су у складу са стандардима и препорукама ЕУ (COUNCIL DIRECTIVE No. 96/16/EC of 

19 March 1996 on statistical surveys of milk and milk products,   COMMISSION DECISION of 18 
December 1996 laying down provisions for the implementation of Council Directive 97/80/EC on 
statistical surveys of milk and milk products). Постоје мале разлике у дефиницији обраног млека и 
категоризацији сирева према садржају воде у безмасној материји.  

ОПИС ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИСТРАЖИВАЊА 

Органи за спровођење истраживања 
Министарствo води евиденције које обезбеђују јединствене и међународно упоредиве 

податке на месечном нивоу, док преузимање, обраду и публиковање тих података врши 
Републички завод за статистику. 

Обавезност давања података 
Подаци се обезбеђују из административног извора, у складу са Законом о званичној 

статистици, Споразумом о сарадњи 2007. године потписаног између Министарства пољопривреде 
и заштите животне средине и Републичког завода за статистику и Анексом споразума из 2014. 
године. 

Роковник основних фаза истраживања 
За потребе Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде извештајне јединице 

врше контролисан унос података путем веба, до 20. у месецу за претходни месец, након чега се 
врши преузимање и даља обрада података. Рок за објављивање резултата је 40 дана од 
референтног периода. 
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ИНСТРУМЕНТИ ИСТРАЖИВАЊА 

Упитник  

Садржају података који се преузимају из административних извора може де приступити 
преко следећег линка: 
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/userFiles/file/Poljoprivreda/2015812/Mese%C4%8Dni%20ulaz%20sirov
og%20mleka%20i%20dobijeni%20mle%C4%8Dni%20proizodi%20u%20mlekarama.pdf

Упутство за попуњавање упитника  
Преузимање административних података.  

Номенклатура и класификација које се користе у истраживању 
Правилник о квалитету производа од млека и стартер култура бр. 33/210 и Правилник о 

изменама и допунама Правилника о квалитету производа од млека и  стартер култура бр. 69/210.  
Одлукa EK 97/80/EC (COMMISSION DECISION of 18 December 1996 laying down provisions for 

the implementation of Council Directive 96/16/EC on statistical surveys of milk and milk products, Annex I). 

Списак публикација у којима се објављују методологија и резултати 
истраживања  

Подаци се објављују на веб сајту Републичког завода за статистику и прослеђују Евростату у 
месечној периодици. 

 
 
 
 
Контакт особа: Далибор Јелић, локал 299 
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