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~ Методологија ~ 
 

 
МЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ПРИКУПЉАЊУ МЛИЈЕКА И ПРОИЗВОДЊИ 

МЛИЈЕЧНИХ ПРОИЗВОДА 
 

 

ПРАВНИ ОСНОВ 

Статистичка активност спроводи се у складу са важећим годишњим Планом рада 
Републичког завода за статистику, у складу са Статистичким програмом Републике 
Српске za период 2022-2025. године („Службени гласник Републике Српске“, број 102/21) 
и Законом о статистици Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 
85/03). 
 
МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ 

ЦИЉ И САДРЖАЈ 

Циљ ове статистичке активности јесте да обезбиједи мјесечне податке о количини 
сировог крављег млијека и павлаке прикупљене од стране мљекара, садржају млијечне 
масти и протеина у прикупљеном млијеку и количини појединих млијечних производа 
произведених од крављег млијека у мљекарама. 
 

ИЗВЈЕШТАЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ / ЈЕДИНИЦЕ ПОСМАТРАЊА 

Извештајне јединице јесу мљекаре регистроване на територији Републике Српске. 

ОБУХВАТ 

Истраживањем су обухваћене све регистроване мљекаре без обзира на њихов правни 
статус. 
 
МЕТОД И ВРИЈЕМЕ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА 

Прикупљање података у овом истраживању обавља се извјештајним методом. Периодика 
истраживања је мјесечна. Извјештајна јединица (мљекара) дужна је да достави податке 
Републичком заводу за статистику Републике Српске путем електронског упитника до 20. 
у мјесецу за претходни мјесец. 
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ОБАВЕЗА ЗАШТИТЕ ПОВЈЕРЉИВИХ ПОДАТАКА  

Објављују се само збирни подаци за ниво Републике Српске. Повјерљиви подаци су 
заштићени у складу са члановима 25. и 27. Закона о статистици Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 85/03) и у складу са Правилником о заштити 
повјерљивих података. 
 
ДЕФИНИЦИЈЕ ОСНОВНИХ ОБИЉЕЖЈА - ИНДИКАТОРА 

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, полу-обраног 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. 
 
УСАГЛАШЕНОСТ СА МЕЂУНАРОДНИМ ПРЕПОРУКАМА И СТАНДАРДИМА 

Ова статистичка активност реализује се у складу са Одлуком ЕК бр. 1997/80/EК 
(Commission Decision 1997/80/EC) и Регулативом ЕК бр. 1996/16/ЕК (Council Directive 
96/16/EC) o статистичким истраживањима о млијеку и млијечним производима. 
 
ОРГАНИЗАЦИЈА СПРОВОЂЕЊА 

ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТАТИСТИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

Прикупљање, унос и обрада података се обавља у Одјељењу производних статистика 
Републичког завода за статистику Републике Српске. Подаци се прикупљају извјештајном 
методом, путем електронског упитника. Унос података и обрада се обавља у IST-u у 
складу са предходно дефинисаним критеријумима логичке и рачунске контролe. 
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ОБАВЕЗНОСТ ДАВАЊА ПОДАТАКА 

Извјештајне јединице (мљекаре) су дужне да достављају податке Републичком заводу за 
статистику Републике Српске у складу са Законом о званичној статистици.  
 
ПЕРИДОИКА СПРОВОЂЕЊА 

Извјештајна јединица (мљекара) дужна је да достави податке Републичком заводу за 
статистику до 20. у мјесецу за референтни период (претходни мјесец).  
 

ИНСТРУМЕНТАРИЈУМ 

УПИТНИК 

Упитник налази се на званичном веб сајту Завода, на страници: 
http://www.rzs.rs.ba/front/category/13/187/?left_mi=24&up_mi=12&add=24 

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ УПИТНИКА 

Упутство за попуњавање упитника налази се на званичном веб сајту Завода, на страници: 
http://www.rzs.rs.ba/front/category/13/187/?left_mi=24&up_mi=12&add=24 
 
СПИСАК НОМЕНКЛАТУРА И КЛАСИФИКАЦИЈА КОЈЕ СЕ КОРИСТЕ  

Листа млијечних производа и група производа за које се прикупљају подаци о 
производњи, као и њихове дефиниције су у складу са номенклатура из одлуке 97/80/EC 
(Commission Decision No. 97/80EC, Annex I) и PRODCOM листом индустријских производа. 
 
ПУБЛИКОВАЊЕ 

Подаци се редовно објављују у оквиру мјесечног саопштења „Прикупљање крављег 
млијека и производња млијечних производа“ и публикације „Мјесечни статистички 
преглед“.  
 
Детаљни подаци и временске серије о активности мљекара су доступни у оквиру базе 
података која се налази на нашој званичној веб страници:  
http://www3.rzs.rs.ba:8080/rzs/faces/indicators.xhtml 
 
Публикују се само збирни подаци за ниво Републике Српске. Индивидуални подаци су 
заштићени у складу са Законом о статистици Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 85/03). 
 

Припремио: 

Лазо Шегрт 

Посљедње ажурирање: 

25. 03. 2022. 
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