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МЕСЕЧНИ УЛАЗ СИРОВОГ 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 („Службени гласник РС“, бр. 104/09).  

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   Електронска адреса  
 
Извештај се попуњава за месец  2013. године 
 
Т.1.  УЛАЗ СИРОВОГ МЛЕКА 

Врсте млека Количина, ℓ 
Просечан 
садржај 

масноће, % 

Просечан 
садржај 

протеина, % 
Редни 
број 

1 2 3 4 

1 Кравље млеко     

2 Овчије млеко    

3 Козје млеко    

Табелу Т.1 – УЛАЗ СИРОВОГ МЛЕКА, попуњавају само млекаре које откупљују млеко директно 
од пољопривредних газдинстава или преко откупних станица, или имају сопствену производњу. 
Не обухвата се сирово млеко купљено од других млекара нити оно које је увезено. 
   

Табелу Т.2 – ДОБИЈЕНИ ПРОИЗВОДИ (у наставку), попуњавају све млекаре.  
 

Т.2.  ДОБИЈЕНИ ПРОИЗВОДИ 
Количина 

Врсте  производа 
kg ℓ 

Садржај 
масноће, kg Ши-

фра 
1 2 3 4 

1 Свежи производи    

11 Конзумно млеко, укупно 
(све врсте млека: кравље, овчије, козје)        =    

112 Пуномасно     
1121 Пастеризовано                             +    
1123 Стерилизовано – УХТ                  +    
113 Делимично обрано     
1131 Пастеризовано                             +    
1133 Стерилизовано – УХТ                  +    
114 Обрано     
1141 Пастеризовано                             +    
1143 Стерилизовано – УХТ                  +    
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Т.2.  ДОБИЈЕНИ ПРОИЗВОДИ (наставак) 
Количина 

Врсте  производа 
kg ℓ 

Садржај 
масноће, kg Ши-

фра 
1 2 3 4 

11.1 

Од укупне количине произведеног 
конзумног млека (11), уписати само 
количину произведеног конзумног 
крављег млека 

   

12 Млаћеница    

13 Павлака, укупно  
(све врсте млека: кравље, овчије, козје)            =

   

131 Садржај масноће до 29%                  +    

132 Садржај масноће преко 29%             +    

13.1. 

Од укупне количине произведене 
павлаке (13), уписати само количину 
павлаке произведене од крављег 
млека 

   

14 
Ферментисани млечни производи, 
укупно  
(све врсте млека: кравље, овчије,козје)             =

   

141 Са адитивима                                   +    

142 Без адитива                                      +    

14.1 

Од укупне количине произведених 
ферментисаних млечних производа 
(14), уписати само количину 
ферментисаних производа 
произведених од крављег млека              

   

15 Млечни напици, укупно  
(све врсте млека: кравље, овчије,  козје)           

   

16 Остали свежи производи, укупно  
(све врсте млека: кравље, овчије,  козје)           

   

161 Од тога: сладолед    

2 Прерађевине    

21  Кондензовано млеко, укупно 
(све врсте млека: кравље, овчије, козје)           =

   

211 Незаслађено                                    +    

212 Заслађено                                        +    

21.1 

Од укупне количине произведеног 
кондензованог млека (21), уписати 
само количину произведеног 
кондензованог крављег млека 

   

22 Млечни производи у праху, укупно 
(све врсте млека: кравље, овчије, козје)           =

   

221 Павлака у праху                            +    

222 Пуномасно млеко у праху                 +    

223 Делимично обрано млеко у праху          +    

224 Обрано млеко у праху                        +    

225 Млаћеница у праху                        +    

226 Остали производи у праху                   +    

22.1 

Од укупне количине произведених 
млечних производа у праху (22), 
уписати само количину производа у 
праху произведених од крављег млека 
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Т.2.  ДОБИЈЕНИ ПРОИЗВОДИ (наставак) 
Количина 

Врсте  производа 
kg ℓ 

Садржај 
масноће, kg Ши-

фра 
1 2 3 4 

23 
Маслац и други жуто-масни  
млечни производи, укупно 
(све врсте млека: кравље, овчије, козје)           =

   

231 Маслац                                               +    

2331 Кајмак                                                 +    

2332 Други жуто-масни млечни производи 
(у еквиваленту маслаца)                                   +    

23.1 

Од укупне количине произведеног 
маслаца и других жуто-масних 
млечних производа (23), уписати само 
количину производа од крављег 
млека  

   

24 Сир    

241 Сир по врсти млека    

2411 Крављи    

2412 Овчији    

2413 Козји    

2414 Остали (мешани)    

242 Сир по тврдоћи  
(све врсте млека: кравље, овчије, козје)   

   

2421 Меки    

2423 Полутврди    

2424 Тврди    

2425 Екстратврди    

2426 Свежи    

25 
Обрађен сир (топљени сир  
и композитни топљени сир)    

26 Казеин и казеинати    

27 Сурутка, укупно    

271 Испоручена у течном стању    

272 Испоручена у концентр. стању    

273 Испоручена у праху или блоку    

274 Лактоза (млечни шећер)    

275 Лактоалбумин    

28 Остале млечне прерађевине 
(навести) 

   

     

     

     

3 
Обрано млеко и млаћеница враћена 
газдинствима 

   

4 Остала употреба (навести)    
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Напомена: 
 

Подаци о количинама добијених свежих производа и прерађевина у табели Т.2 – ДОБИЈЕНИ ПРОИЗВОДИ,
представљају количине готових производа намењених за директну потрошњу, односно 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. 

 

 1 – Свежи производи: обухвата се конзумно млеко, млаћеница, павлака, ферментисана млека, 
млечни напици и остали свежи млечни производи. 

 2 – Прерађевине: обухвата се кондензовано млеко, млечни производи у праху, маслац и други 
жуто-масни млечни производи, сир, обрађени сир, казеин и казеинати, сурутка и остале млечне 
прерађевине (навести). 

 3 – Обрано млеко и млаћеница враћена газдинствима: количине обраног млека и млаћенице које 
су враћене газдинствима (углавном за исхрану стоке). Сурутка враћена газдинствима уписује се под 
шифром 27 (271–273). 

 4 – Остала употреба (навести): количине пуномасног и обраног млека (у свим облицима) 
достављене прехрамбеној индустрији (нпр. за производњу сладоледа) или намењене за исхрану 
животиња (у свим облицима, без количина приказаних под шифром 3).  

 

Т.3.  ИЗВОЗ И УВОЗ МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА МЛЕКАРЕ 

Извоз Увоз 
Назив производа 

у ЕУ у остале 
земље из ЕУ из осталих 

земаља 

 
Ши- 
фра 

1 2 3 4 5 

 Свежи производи     
112 Пуномасно млеко, ℓ     
113 Делимично обрано млеко, ℓ     
114 Обрано млеко, ℓ     
12 Млаћеница, ℓ     
13 Павлака, ℓ     
14 Ферментисана млека, ℓ     
15 Млечни напици, ℓ     
16 Остали свежи производи, ℓ, kg     
 Прерађевине     
21 Кондензовано млеко, ℓ     
22 Млечни производи у праху, kg     

23 Маслац, кајмак и други жуто-
масни млечни производи, kg     

24 Сир, kg     
25 Обрађен сир, kg     
26 Казеин и казеинати, kg     
27 Сурутка, kg     
28 Друге млечне прерађевине, ℓ, kg     

 
 
 Напомена: 
 
 
 

 

Датум  ________________ 2013. 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 


