
 

 

 На основу члана 13. Закона о пољопривреди и руралном развоју 

(„Службени гласник РС”, број 41/09), а у вези са чланом 7. Закона о буџету 

Републике Србије за 2012. годину („Службени гласник РС”, број 101/11) и члана 

42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 

101/07, 65/08 и 16/11), 

 

Влада доноси 

 

 

У Р Е Д Б У 

О  УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПРЕМИЈЕ 

 ЗА МЛЕКО ЗА 2012. ГОДИНУ 

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 24/12) 

 

 

Члан 1. 

  Овом уредбом уређују се услови и начин коришћења премије за 

млеко за 2012. годину (у даљем тексту: премија). 

 

Члан 2. 

  Право на коришћење премије има правно лице, физичко лице 

носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава и физичко лице 

носилац некомерцијалног породичног пољопривредног газдинстава (у даљем 

тексту: корисник премије), под условом да је:  

  1) уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, да се налази у 

активном статусу, односно да је уписано као носилац некомерцијалног 

пољопривредног газдинстава и да такав статус има у периоду на који се односи 

захтев за остваривање права на премију за млеко у 2012. години, у складу са 

Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних 

газдинстава, обрасцима захтева за упис и промену података и прилога, 

документацији која се прилаже уз захтев, начину чувања података, као и о 

условима за пасивни статус пољопривредног газдинства („Службени гласник РС”, 

бр. 111/09, 21/10, 89/10, 22/11, 97/11 и 15/12 - у дељем тексту: Правилник):  

2) пријавило врсту и број животиња,  у складу са Правилником; 

  3) извршило обележавање и регистрацију грла у Централној бази 

података о обележавању животиња, у складу са Правилником о начину 

обележавања говеда и вођења евиденције о обележеним говедима („Службени 

гласник РС”, бр. 57/09 и 14/10); 

4) власник грла које је пријавио у Централној бази података о 

обележавању животиња или је власник грла члан његовог пољопривредног 

газдинства. 

  

 

 



 2 

 

Члан 3. 

Корисник премије остварује премију преко правних лица и 

предузетника који се баве прерадом млека. 

Премија се исплаћује квартално за кравље, овчије и козје сирово 

млеко, испоручено у претходном кварталу.  

 

Члан 4. 

Корисник премије остварује право на премију ако је лицу из члана 3. 

став 1. ове уредбе предао најмање 3.000 литара млека по кварталу.  

 

Члан 5. 

Премија се исплаћује по литру испорученог млека у износу од 5 

динара. 

 

Члан 6. 

  Захтев за остваривање права на премију подноси се Министарству 

пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде - Управи за аграрна плаћања  

на Обрасцу број 1 - Захтев за премију за млеко за _______ квартал у 2012. години, 

који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део. 

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се: 

1) записник ветеринарског инспектора, односно пољопривредног 

инспектора о количини и квалитету испорученог млека; 

  2)   обрачун премије за млеко за ________ квартал у 2012. години, 

који се подноси на Обрасцу број 2, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен 

саставни део; 

3)  списак корисника премије по откупним местима који су предали 

млеко за ________ квартал у 2012. години, који се подноси на Обрасцу број 3, који 

је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део; 

  4) фотокопија решења о испуњености ветеринарско-санитарних 

услова објекта за обраду и прераду млека, уз први захтев поднет у току године; 

  5) фотокопија  решења о регистрацији за обављење прераде млека, уз 

први захтев поднет у току године; 

  6) фотокопија картона депонованих потписа, уз први захтев поднет у 

току године. 

Подносилац захтева дужан је да чува документацију која се подноси 

уз захтев наредних пет година. 

 

Члан 7. 

Захтев за остваривање права на премију за млеко у 2012. години 

правна лица и предузетници из члана 3.  став 1. ове уредбе подносе квартално, и то:  

1) за први квартал (1. јануар - 31. март 2012. године) - од 1. априла до 

15. априла 2012. године; 

2)  за други квартал (1. април - 30. јун 2012. године) - од 1. јула до 15. 

јула 2012. године; 
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3) за трећи квартал (1. јул - 30. септембар 2012. године) - од 1. 

октобра до 15. октобра 2012. године; 

4) за четврти квартал (1. октобар - 31. децембар 2012. године) - од 1. 

јануара до 15. јануара 2013. године. 

 

Члан 8. 

Правна лица или предузетници преко којих корисници премије 

остварују право на премију дужна су да средства остварена по том основу исплате 

корисницима премије на наменски рачун корисника,  најкасније у року од три дана 

од дана уплате тих средстава.   

 

Члан 9. 

Премија се исплаћује по редоследу подношења захтева. 

 

Члан 10. 

Новчаном казном од 200.000 до 1.500.000 динара казниће се за 

прекршај правно лице из члана 3. став 1. ове уредбе ако: 

1) у Обрасцу број 2 - обрачун премије за млеко за _______ квартал  

2012. године потврди да је преузета одређена количина млека, а то млеко не 

преради у млекари; 

2) у року из члана 8. ове уредбе остварена средства не дозначи 

кориснику премије на наменски рачун. 

Новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај 

из става 1. овог члана и одговорно лице у правном лицу. 

Новчаном казном од 50.000 до 300.000 динара казниће се 

предузетник из члана 3. став 1. ове уредбе за прекршаје из става 1. овог члана.  

 

Члан 11. 

 Спровођење ове уредбе надзире министарство надлежно за послове 

пољопривреде. 

 

Члан 12. 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

05 број:                                                 

У Београду,     2012. године     

 

 

В Л А Д А 

 

ПРВИ ПОTПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ - 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ,  

 

4827012.0065.12.doc/1



Образац број 1 

 

_______________________________________ 

Назив подносиоца захтева 

________________________________________ 

Назив банке, бр. наменског рачуна 

_______________________________________ 

ПИБ 

________________________________________ 

Адреса подносиоца захтева 

________________________________________ 

Име, презиме и број телефона особе за контакт 

_________________________________________ 

е-маил адреса 

 

 

 

 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕМИЈУ ЗА МЛЕКО ЗА ________ КВАРТАЛ  У  2012. ГОДИНИ 

 

 

 

 На основу Уредбе о условима и начину коришћења премије за 

млеко за 2012. годину, подносим захтев за исплату премије у износу од  

_____________ динара  за испоручено млеко за_________  квартал 2012. године. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Место и датум:  Потпис одговорног лица 

 

 

____________________ 
М.П. 

 

___________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4827012.0065.12.doc/2



Образац број 2 
 

______________________________________    

Назив подносиоца захтева 

______________________________________ 

Назив банке, број наменског текућег рачуна 

______________________________________ 

ПИБ 

______________________________________ 

Адреса подносиоца захтева 

______________________________________ 

Име, презиме и телефон особе за контакт 
 

                                                 

  ОБРАЧУН ПРЕМИЈЕ ЗА МЛЕКО ЗА ________КВАРТАЛ 2012. ГОДИНЕ                                       

 

Ред. 

бр. 

Откупна места- 

преузето млеко 
Млеко 

Откупљено млеко  

(у литрима) 

Износ премије 

по литру 

откупљеног 

млека 

 (у динарима) 

Обрачуната 

премија за млеко 

1 2 3 4 5 6 

I 
Директан откуп  

 млека - укупно  

кравље    

овчје   

козје   

 Откупна места: 

 -  

 

    

 -  

 

    

 - 

 

    

 - 

 

    

 - 

 

    

II УКУПНО 

кравље 

 

   

овчје  

 

 

козје  

 

 

 

НАПОМЕНА:  

Обрачун премије за млеко подноси и попуњава подносилац захтева. 

Откупна места предвиђена у колони 2 приказати додатном табелом, ако 

број предвиђених места није довољан да би се приказала сва откупна места.  

 Додатна табела мора да садржи све податке као и основна табела.  

 

Место и датум:  

 

__________________________ 

     Печат и потпис подносиоца захтева                                                                                                             

 

____________________________________ 



Образац број 3 
 

 

СПИСАК КОРИСНИКА ПРЕМИЈЕ ПО ОТКУПНИМ МЕСТИМА КОЈИ СУ ПРЕДАЛИ 

МЛЕКО ЗА ________ КВАРТАЛ 2012. ГОДИНЕ 
 

 

НАПОМЕНА:  

Подаци у колонама од 2 до 7 не могу се уносити руком. После уноса последњег 

корисника премије завршити списак косом цртом. Написати укупан број произвођача. У 

ред УКУПНО унети збир вредности за колону  5, 6 и 7 појединачно за сваку страну. 

Податке у колони 2 сортирати по азбучном реду. 

 

                  Датум:  

 

__________________________

  

 

 

 

Печат и потпис подносиоца захтева 

 

_______________________________ 

 

Ред.

бр. 

Назив правног 

лица, име и 

презиме 
физичког лица 

Пребивалиште, 
општина,  

улица и  број 

Број пољопривредног  газдинства 
Број 

музних 

грла 

Предата 

количина 

премираног 
млека 

Укупна 
вредност 

премије 

Потпис 
корисника 

премије 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

                краве     

овце    

козе    

2. 

              краве     

овце    

козе    

3. 

              краве     

овце    

козе    

4. 

              краве     

овце    

козе    

5. 

              краве     

овце    

козе    

6. 

              краве     

овце    

козе    

7. 

              краве     

овце    

козе    

 

8. 

              краве     

овце    

козе    

 

9. 

              краве     

овце    

козе    

 

10. 
              краве     

овце    

козе    

У  К  У  П  Н  О: 

краве     

овце    

козе    


