
 

На основу члана 15. став 5. Закона о подстицајима у пољопривреди и 

руралном развоју („Службени гласник РС”, број 10/13) и члана 17. став 4. и члана 

24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12 и 7/14 - УС), 

 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И 

ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРЕМИЈУ ЗА МЛЕКО 

 

- Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 36/14 од 28. марта 2014.г. - 

 

Члан 1. 

У Правилнику о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање 

права на премију за млеко („Службени гласник РС”, број 28/13), у члану 2. став 1. 

мења се и гласи: 

 „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).”. 

 

Члан 2. 

 У члану 3. после речи: „пољопривреди” тачка замењује се запетом и 

додају се речи: „али не више од 3.000.000 литара млека по кварталу.”. 

 

Члан 3. 

Члан 6. мења се и гласи: 

„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 4. 

 Члан 7. мења се и гласи: 

„Члан 7. 

„Испоручилац млека подноси захтев за премију преко правног лица 

односно предузетника на Обрасцу број 2. - Захтев за премију за млеко за _______ 
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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 5. 

 У члану 12. став 1. речи: „у складу са законом” замењују се речима: 

„посебним актом Владе”. 

 

Члан 6. 

Образац број 1. - Захтев за премију за млеко за _______ квартал у 

_____ години са Прилогом 1. - Обрачун премије за млеко за ____ квартал у ______ 

години, Прилог 2. - Изјава правног лица односно предузетника о количини 

примљеног млека, Образац број 2. - Захтев за премију за млеко за _______ квартал 

у _____ години, Прилог 3. - Списак испоручиоца млека у ____ кварталу ______ 

године и Прилогу 4. - Изјава правног лица односно предузетника о количини 

примљеног млека, који су одштампани уз Правилник о условима, начину и обрасцу 

захтева за остваривање права на премију за млеко („Службени гласник РС”, број 

28/13) и чине његов саставни део замењују се новим Обрасцем број 1. - Захтев за 

премију за млеко за _______ квартал у _____ години, Прилогом 1. - Изјава правног 

лица односно предузетника о количини примљеног млека, Обрасцем број 2. - 

Захтев за премију за млеко за _______ квартал у _____ години, Прилогом 2. - 

Списак испоручиоца млека у ____ кварталу ______ године и Прилогом 3. - Изјава 

правног лица односно предузетника о количини примљеног млека, који су 

одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део. 

 

Члан 7.  

 Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

Број: 110-00-00032/2013-09 МИНИСТАР 

У Београду, 26. марта 2014. године    

 

 

проф. др Драган Гламочић 

 

 

4827014.0125.7/1



                                                                                                                  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 

 

 

 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 

   М.П.      _____________________ 

 

 

 

 

 

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) 
 

 

Индентификациони број газдинства са 

животињама (HID) из Централне базе 

 



                  

                                                                                                   

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, примљена 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 

 

 

____________________ 
М.П. 

 

___________________________ 

 
                         

   Физичко лице подносилац захтева 
    _______________________________                                                       

                                                                                                   

Назив правног лица - подносилац захтева 

___________________________________ 

 

Потпис одговорног лица 

_____________________                        М.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 

 

 

____________________ 
М.П. 

 

___________________________ 

 
 

 

 

 

 



           Прилог 2. 
 

СПИСАК 

 ИСПОРУЧИОЦА МЛЕКА  ЗА ________ КВАРТАЛ _______ 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. 

 

  

Место и датум:  

 

__________________________ 

 М.П.    Потпис подносиоца захтева                                                                                                             

 

________________________________ 
 

 

Ред. 

бр. 

Назив правног 

лица, 

предузетника,  

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    



 

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 

 

 

____________________ 
М.П. 

 

___________________________ 

 


