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Шифра активности

МЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ПРИКУПЉАЊУ КРАВЉЕГ МЛИЈЕКА
И ПРОИЗВОДЊИ МЛИЈЕЧНИХ ПРОИЗВОДА
за мјесец _________________________ 2014. године
1.

ПОДАЦИ ЗА ЈЕДИНИЦУ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЈЕШТАЈ
(ПОСЛОВНИ СУБЈЕКАТ, ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА У САСТАВУ)

а)

Назив ____________________________________________________________________________________

ПОПУЊАВА СТАТИСТИКА

___________________________________________________________________________________________
(Пословна јединица уписује пословни субјект у чијем је саставу и свој назив)
б)

Матични број ______________________________________________________________________________
Редни број пословне јединице у саставу _____________________________________________________

в)

Општина ______________________________ Мјесто __________________________________________
Улица и кућни број ___________________________________ Телефон ___________________________
Електронска адреса / e-mail ___________________________________________________________

г)

Дјелатност

____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Табела 1. Прикупљање сировог крављег млијека и павлаке
Количина прикупљеног млијека и павлаке1)
Редни
број

Назив производа

Јединица
мјере

1.

Кравље млијеко

литар

2.

Павлака (врхње)

kg

са подручја
укупно
РС

ФБиХ

Просјечан2)
садржај
масноће, %

Просјечан2)
садржај
протеина, %

ДБ

1)

Обухватају се количине сировог крављег млијека и павлаке прикупљене директно од фармера, преко откупних центара или из сопствене производње. Не
обухвата се сирово кравље млијеко купљено од других мљекара или увезено из иностранства.
2)
Просјечан садржај масноће и протеина се односи на укупно прикупљену количину сировог крављег млијека и павлаке.

Табела 2. Производња млијечних производа
Код
производа

Назив производа

Јединица
мјере

11

Млијеко за пиће (конзумно млијеко)

13

Павлака (врхње)

kg

14

Ферментисани млијечни производи

kg

21

Кондензовано млијеко

kg

224

Обрано млијеко у праху

kg

221+222+
223

Остали млијечни производи у праху
(павлака у праху, пуномасно млијеко у праху, дјелимично обрано млијеко у праху)

литар

kg

231

Маслац (путер)

kg

2331

Кајмак

kg

2332

Остали жуто - масни производи

kg

2411

Крављи сир

kg

Произведена количина

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА
Истраживањем о прикупљању крављег млијека и производњи млијечних производа обезбјеђују се подаци о количини сировог крављег
млијека и павлаке коју је мљекара прикупила током референтног мјесеца, просјечном садржају протеина и масти у прикупљеном млијеку и
павлаци, као и о оствареној производњи појединих млијечних производа. Подаци се односе искључиво на кравље млијеко (Табела 1.
Прикупљање сировог крављег млијека и павлаке и Табела 2. Производња млијечних производа).
Табела 1. Прикупљање сировог крављег млијека и павлаке
Ову табелу попуњавају само мљекаре које откупљују кравље млијеко и павлаку директно од пољопривредних газдинстава (фарми), путем
откупних станица или имају сопствену производњу млијека. Одвојено се приказују количине сировог крављег млијека и павлаке
прикупљене са подручја Републике Српске (РС), Федерације Босне и Херцеговине (ФБиХ), Дистрикта Брчко (ДБ) и укупно прикупљене
количине. Не обухвата се сирово кравље млијеко купљено од других мљекара или увезено из иностранства. Садржај масти и
протеина у млијеку и павлаци, прикупљеним током референтног мјесеца, се приказује као просјечан садржај у процентима.
Табела 2. Производња млијечних производа
Ову табелу попуњавају све мљекаре. Подаци представљају количине млијечних производа, произведених током референтног мјесеца,
намијењених за директну потрошњу тј. за дистрибуцију трговини.

Напомена:
Како би се избјегло дуплирање, не обухватају се количине:
- млијечних производа које је мљекара продала другој мљекари у РС и БиХ, без обзира на то у које сврхе ће те количине бити
употријебљене (паковање или даља обрада);
- сопствених млијечних производа употријебљених од стране мљекаре као сировина за производњу других млијечних производа.

ДЕФИНИЦИЈЕ
Млијеко за пиће обухвата сирово млијеко, необрано млијеко, дјелимично обрано млијеко и обрано млијеко без садржаја адитива.
Павлака (врхње) обухвата павлаку за директну потрошњу са више или мање од 29% млијечне масти.
Ферментисани млијечни производи обухватају јогурт, текући јогурт, кисело млијеко, ацидофилно млијеко те остале ферментисане
производе.
Кондензовани (концентровани) млијечни производи су производи добијени дјелимичним уклањањем воде из пуномасног млијека, полуобраног или обраног млијека.
Обрано млијеко у праху обухвата млијеко у праху са мање од 1,5% млијечне масти.
Остали млијечни производи у праху обухватају павлаку у праху, пуномасно млијеко у праху и дјелимично обрано млијеко у праху.
Маслац (путер) обухвата отопљени маслац, уље маслаца и остале сличне производе са више од 82% млијечне масти.
Кајмак је производ сличан маслацу/путеру са садржајем млијечне масти нижим од 80% који се добија као масни слој или кора која се
одваја са термички третираног (куваног) и охлађеног млијека.
Остали жуто - масни производи обухватају маслац са редукованим садржајем масти до 80% (маслац од сурутке), као и разне врсте
млијечних намаза са садржајем масноће од 10% до 80%.
Крављи сир обухвата све мекане, полумекане, тврде и остале сиреве добијене искључиво од крављег млијека.

Датум ________________ 2014. године
Извјештај попунио:
(име и презиме)

(М.П.)

Одговорно лице:
(име и презиме)

