
ПРАВИЛНИК 

О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА ЗА 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРЕМИЈУ ЗА МЛЕКО 

("Сл. гласник РС", бр. 28/2013 и 36/2014) 

Члан 1  

Овим правилником ближе се прописују услови, начин и образац захтева за 
остваривање права на премију за млеко (у даљем тексту: премија).  

Члан 2  

Правно лице, предузетник и физичко лице - носилац породичног пољопривредног 
газдинства, које испуњава услове који су прописани законом којим се уређују 
подстицаји у пољопривреди (у даљем тексту: закон), право на премију остварује за 
произведено и испоручено млеко (у даљем тексту: испоручилац млека). 

Право на премију остварује се за произведено и испоручено млеко у одговарајућем 
периоду у току календарске године, за који је испоручилац млека поднео захтев за 
премију (у даљем тексту: квартал).  

Члан 3  

Поред услова из члана 2. овог правилника, за премију за кравље млеко испоручилац 
млека мора да преда најмање 3.000 литара крављег млека по кварталу, односно 
најмање 1.500 литара крављег млека по кварталу произведеног на подручју са 
отежаним условима рада у пољопривреди, утврђеног у складу са посебним прописом 
којим се уређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, али не више од 
3.000.000 литара млека по кварталу. 

Члан 4  

Да би остварио право на премију испоручилац млека мора да преда млеко правном 
лицу или предузетнику који се бави прерадом млека, који испуњава ветеринарско-
санитарне услове, односно опште и посебне услове за хигијену хране за делатност 
прераде млека и који мора, на основу испуњености тих услова, да се налази у 
евиденцији прерађивача млека која се води у складу са законом којим се уређује 
ветеринарство (у даљем тексту: правно лице односно предузетник).  

Члан 5  

Испоручилац млека има право на премију под условом да, у складу са законом којим се 
уређују подстицаји у пољопривреди и у складу са овим правилником, поднесе захтев 
за остваривање права на премију Управи за аграрна плаћања (у даљем тексту: захтев 
за премију).  

Захтев за премију испоручилац млека може да поднесе на следећи начин:  

1) непосредно, или  



2) преко правног лица односно предузетника.  

Члан 6  

Испоручилац млека подноси захтев за премију непосредно на Обрасцу број 1. - Захтев 
за премију за млеко за _______ квартал у _____ години (у даљем тексту: Образац 1), 
који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Уз Образац 1. подноси се изјава правног лица односно предузетника о количини 
примљеног млека дата у Прилогу 1. - Изјава правног лица односно предузетника о 
количини примљеног млека, који је одштампан уз овај правилник и чини његов 
саставни део. 

Члан 7  

Испоручилац млека подноси захтев за премију преко правног лица односно 
предузетника на Обрасцу број 2. - Захтев за премију за млеко за _______ квартал у 
_____ години (у даљем тексту: Образац 2), који је одштампан уз овај правилник и чини 
његов саставни део. 

Уз Образац 2. подноси се: 

1) списак испоручиоца млека који су предали млеко правном лицу односно 
предузетнику у одговарајућем кварталу календарске године дат у Прилогу 2. - Списак 
испоручиоца млека у ____ кварталу ______ године, који је одштампан уз овај 
правилник и чини његов саставни део; 

2) изјава правног лица односно предузетника о количини примљеног млека дата у 
Прилогу 3. - Изјава правног лица односно предузетника о количини примљеног млека, 
који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део; 

3) фотокопија картона депонованих потписа, уз први захтев за премију поднет у току 
календарске године за коју се подноси захтев. 

Члан 8  

Захтев за премију, за сваку календарску годину, подноси се квартално, и то:  

1) за први квартал (1. јануар - 31. март календарске године) - од 1. априла до 15. 
априла текуће календарске године;  

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

3) за трећи квартал (1. јул - 30. септембар календарске године) - од 1. октобра до 15. 
октобра текуће календарске године;  

4) за четврти квартал (1. октобар - 31. децембар календарске године) - од 1. јануара до 
15. јануара наредне календарске године.  

  



Члан 9  

У случају када испоручилац млека подноси захтев за премију непосредно не подноси 
захтев за премију преко правног лица односно предузетника за исти квартал.  

Члан 10  

Ако испоручилац млека испуњава услове прописане овим правилником, по 
спроведеном поступку у складу са законом, остварује право на премију у износу 
утврђеном у складу са посебним прописом који доноси Влада за сваку буџетску годину 
(у даљем тексту: корисник премије).  

Члан 11  

Премија се исплаћује квартално за кравље, овчије и козје сирово млеко испоручено у 
претходном кварталу, у складу са законом.  

Члан 12  

Ако корисник премије остварује право на премију непосредно, премија се исплаћује на 
наменски рачун корисника премије отворен код пословне банке, и то до износа 
финансијских средстава који је утврђен посебним актом Владе.  

Ако корисник премије остварује право на премију преко правног лица односно 
предузетника, то правно лице односно предузетник средства остварена по том основу 
исплаћује кориснику премије на његов наменски рачун, најкасније у року од три дана од 
дана уплате тих средстава.  

Члан 13  

Премија се исплаћује по редоследу подношења захтева за премију.  

Члан 14  

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику Републике Србије".  

   

Образац број 1.  

На основу члана 6. Правилника о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање 
права на премију за млеко ("Службени гласник РС", бр. 28/13 и 36/14), подносим  

  



ЗАХТЕВ 
ЗА ПРЕМИЈУ ЗА МЛЕКО ЗА _____ КВАРТАЛ  

У __________ ГОДИНИ 

* Образац попунити читко - штампаним словима  

I. ОСНОВНИ ПОДАЦИ  

   
Име и презиме носиоца 
пољопривредног газдинства/Пословно 
име правног лица/Пословно име 
предузетника 

   

ЈМБГ/Матични број    

Адреса (општина, место, улица и 
број)/Седиште правног 
лица/предузетника 

   

Број телефона    

Број пољопривредног газдинства (БПГ)    

Идентификациони број газдинства са 
животињама (ХИД) и Централне базе 

   

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да је наведена количина 
млека произведена на сопственом газдинству од грла која су регистрована у 
сопственом запату и да је иста испоручена именованом правном лицу или 
предузетнику, те да за исту није у овом кварталу остваривано право на премију за 
млеко за __________ годину. 

У прилогу захтева: 
- Изјава правног лица односно предузетника о количини примљеног млека (Прилог 1). 

Датум и место     Физичко лице подносилац захтева  

         

      Назив правног лица - подносилац захтева  

         

      Потпис одговорног лица  

   M.П.     

   
  

  



Прилог 1. 
  

ИЗЈАВА 
ПРАВНОГ ЛИЦА ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИКА О КОЛИЧИНИ 

ПРИМЉЕНОГ МЛЕКА 
  
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да је наведена количина 
млека из захтева  

за премију за млеко за _____ квартал у __________ години,  

примљ
ена у  

__________________________
_______________ 

у количини  

   (назив правног лица односно 
предузетника) 

   

од __________ литара, од 
стране  

_______________________________________________
_______ , 

   (испоручиоца млека) 
 
  

   
са бројем пољопривредног газдинства                                      

 

  

   
од  ______________  музних грла. 

   (укупан број)    

   
Датум и место:    Потпис одговорног лица  

         

___________________________ M.П. ___________________________ 

  
Физичко лице подносилац захтева       

         

Назив правног лица - подносилац захтева        

         

Потпис одговорног лица        

   M.П.     

   
   

  



Образац број 2.  
   

ЗАХТЕВ 
ЗА ПРЕМИЈУ ЗА МЛЕКО ЗА _____ КВАРТАЛ  

У __________ ГОДИНИ 

* Образац попунити читко - штампаним словима  

I. ОСНОВНИ ПОДАЦИ  

   
Назив подносиоца захтева/Пословно 
име правног лица/Пословно име 
предузетника  

   

Адреса (општина, место, улица и 
број)/Седиште правног 
лица/предузетника  

   

Име, презиме и број телефона особе за 
контакт  

   

Е-маил адреса     

Матични број     

ПИБ     

У прилогу захтева: 
- Списак испоручиоца млека за _____ квартал __________ године (Прилог 2) 
- Изјава правног лица односно предузетника о количини примљеног млека (Прилог 3), 

  

На основу члана 7. Правилника о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање 
права на премију за млеко 
("Службени гласник РС", бр. 28/13 и 36/14), подносим Захтев за исплату премије за 
млеко у износу 
од __________ динара за произведено и испоручено млеко, у количини од __________ 
литара, од стране  

  испоручиоца млека, од    музних грла.  

(укупан број)     (укупан 
број)  

  

  
Место и датум:     Потпис одговорног лица  

         

___________________________  M.П.  ___________________________  

   
  

  



Прилог 2.  
  

СПИСАК ИСПОРУЧИОЦА МЛЕКА ЗА _____ КВАРТАЛ ________ 
ГОДИНЕ  

 

Ре
д. 
бр.  

Назив 
правног лица, 
предузетника, 

име и 
презиме 
физичког 

лица  

Пребивал
иште, 

општина, 
улица и 

број  

Број пољопривредног 
газдинства  

Број 
музних 

грла  

Предат
а  

количин
а  

премир
аног 

млека  

Укупн
а 

вредн
ост 

преми
је  

Потпи
с 

корисн
ика 

премиј
е  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1.                                            кра
ве  

      
    

         

овц
е  

         

коз
е  

         

2.                                            кра
ве  

            

овц
е  

         

коз
е  

         

3.                                            кра
ве  

            

овц
е  

         

коз
е  

         

4.                                            кра
ве  

            

овц
е  

         

коз
е  

         

5.                                            кра
ве  

            

овц
е  

         

коз
е  

         

6.                                            кра
ве  

            

овц
е  

         

коз
е  

         



7.                                            кра
ве  

            

овц
е  

         

коз
е  

         

8.                                            кра
ве  

            

овц
е  

         

коз
е  

         

9.                                            кра
ве  

            

овц
е  

         

коз
е  

         

10.                                            кра
ве  

            

овц
е  

         

коз
е  

         

У К У П Н О:  

кра
ве  

            

овц
е  

         

коз
е  

         

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.  

   
Место и датум:    Потпис подносиоца захтева 

         

___________________________ M.П. ___________________________ 

   
   

  



Прилог 3.  
  

ИЗЈАВА 
ПРАВНОГ ЛИЦА ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИКА О КОЛИЧИНИ 

ПРИМЉЕНОГ МЛЕКА  
   
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да је наведена  

количина млека из захтева за премију за млеко 
за  

___________
_  

квартал 
у  

___________
_  

   
години, 
примљена у  

__________________________________________________________
____________  

  

   (назив правног лица односно предузетника)    

   
у количини 
од 

________________
___ 

литара, од 
стране 

________________
___ 

испоручиоца 
млека, од 

         (укупан број)    

   
___________________ музних грла.  

(укупан број)    

   
   

Место и датум:    Потпис одговорног лица 

         

___________________________ M.П. ___________________________ 

 


