
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  

   

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           

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 

         

___________________________ М.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 

         

___________________________ М.П. ___________________________ 
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