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 На основу члана 32. а у вези са чланом 20. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи, 
(Службени гласник РС 129/07), члана 41. а у вези са чланом 15. става1. тачке 10. Статута 
Општине Димитровград (Службени лист града Ниша 79/08) и на основу Закона о пољопривреди и 
руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.41/2009) и Програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике  на територији општине Димитровград, Скупштина Општине 
Димитровград на седници одржаној дана 24.02.2012. године донела је: 
 

П Р А В И Л Н И К 
о субвенцији производње млека 

 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 1. 

 У складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике  на територији 
општине Димитровград, овим Правилником утврђују се корисници општинских субвенција, услови 
и начин коришћења Општинске премије млека (у даљем тексту:  Премија) и услови и начин 
коришћења Општинског регреса за превоз млека на територији општине Димитровград (у даљем 
тексту: Регрес)  у 2012.г. 
 

Члан 2. 
 Корисници субвенција користе финансијска средства из буџета општине до износа који је 
опредељен Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике. 
  

Члан 3. 
 Општина Димитровград са правним лицима и предузетницима који се баве прерадом 
млека које је пореклом са територије општине Димитровград (у даљем тексту: Прерађивачи 
млека) потписаће Партнерски споразум. 

Члан 4. 
 Партнерски споразум са Прерађивачима млека потписује председник Општине 
Димитровград. 
 

Члан 5. 
 Партнерски споразум се потписује  најкасније 30 дана од дана ступања на снагу овог 
Правилника и тиме се стиче право на  исплату субвенција од јануара месеца текуће године. 
 

Члан 6. 
 Каснијим потписивањем Партнерског споразума од наведеног рока из чл.5., сва права из 
овог Правилника стичу се  и користе од наредног месеца од месеца обостраног потписа 
Партнерског споразума. 

Члан 7. 
Свој статус Прерађивачи млека доказују Изводом о регистрацији привредног субјекта из 

Агенције за привредни регистар, који достављају са првим захтевом за субвенцију из овог 
Правилника (може и копија). 
 

I. ОПШТИНСКА ПРЕМИЈА МЛЕКА 
 

Члан 8. 
Пољопривредници (у даљем тексту: Корисници премије) који су уписани у Регистар 

пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења 
регистра пољопривредних газдинстава, обрасцима захтева за упис и обнову регистрације и 
прилога, документацији која се прилаже уз захтев, начину чувања података, као и о условима за 
пасивни статус пољопривредног газдинства („Сл. гласник РС“, бр.111/2009, 21/2010 и 89/2010.) 
остварују право на Премију за кравље, овче млеко из сопствене производње испоручено 
Прерађивачима млека који откупљују млеко на територији општине Димитровград. 

 
Члан 9. 

Пољопривредна газдинства која су у систему ПДВ-а, поред услова из члана 8. ове одлуке 
морају испунити и следеће услове да би имали право коришћења општинске премије млека: 
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- да на 50 грла крупне стоке имају минимално једног запошљеног и пријављеног 
радника. 

- да на 150 грла ситне стоке имају минимално једног запошљеног и пријављеног 
радника. 

- да на 100 хектара обрадивог земљишта /својина или закуп/ има минимално једног 
запошљеног и пријављеног радника. 

 
Члан 10. 

  Пољопривредна газдинства која су у систему ПДВ-а достављају општини следећу 
документацију: 

- Копију потврде да су у систему ПДВ. 
- Доказ о броју запошљених /М-А -образац/ 
- Извод из регистрације пољопривредног газдинства о броју животиња. 
- Копије листова непокретности о власништву пољопривредног земљишта. 

 
Члан 11. 

 Да би Прерађивачи млека омогућили Корисницима премије да редовно добијају средства 
остварена на име општинске Премије, неопходно је  да  одмах по истеку месеца доставе захтев 
за Премију. Обрада и исплата захтева радиће се по редоследу пријема на писарници Општине 
Димитровград. 
 Прерађивачи млека достављају појединачне спискове за свако пољопривредно газдинство 
које је у систему ПДВ-а. За пољопривредна газдинства која нису у систему ПДВ-а доставља се 
групни списак. 
  Средства се преводе директно на наменски рачун Корисника премије млека ако 
пољопривредна газдинства нису у систему ПДВ-а, а за пољопривредна газдинства која су у 
систему ПДВ-а општина средства уплаћује прерађивачу млека. Прерађивач млека је у обавези да 
средства добијена од стране општине на име премије млека уплати кориснику премије у року од 5 
дана од пријема истих. 
 Обрачунски период  за исплату  Премије млека је  на месечном нивоу. 
 Премија следује произвођача млека за сваку предату количину млека Прерађивачима 
млека. 
 

Члан 12. 
Да би произвођач стекао услов да добије Премију, квалитет предатог млека мора да 

одговара прописима који регулишу ту област. (Правилник о квалитету сировог млека - Сл.гласник 
РС 21/2009) и пољопривредно газдинство мора имати статус активног  пољопривредног 
домаћинства. 
 

Члан 13. 
 Документација мора бити читка и неисправљана, свака исправка мора бити печатом 
оверена и потписана.  
 

Члан 14. 
 Општина неће вршити исплату Премије уколико документација није комплетна и  
међусобно усклађена, све док се не изврши достава недостајеће документације или усклађивање 
документације. 
 

Члан 15. 
Премија се исплаћује по литри предатог млека и износи 3 дин. за кравље и 15 дин. за овче 

млеко. 
 

Члан 16. 
Уз сваки захтев за Премију Прерађивач млека  доставља, за сваки обрачунски период, 

следећу документацију: 
• Изјава за обрачунски период (оригинал) - са датумом, печатом и потписом (изјава се даје 

под материјалном и кривичном одговорношћу да је сва предата документација важећа, да 
одговара оригиналу и да је књижена у књиговодству). 

• Списак пољопривредних произвођача, за обрачунски период, који су предали млеко у 
прерадни центар који подноси документацију за општинску премију. (Спискови треба да 
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садрже: Име и презиме носиоца пољопривредних газдинстава, место, количину 
предатог млека, износ општинске Премије, наменске рачуне пољопривредних 
газдинстава, број пољопривредних газдинстава, статус пољопривредних 
газдинстава - спискови морају бити оверени и потписани од овлашћеног лица. 

• Прерађивачи млека подносе обрачун (спецификацију) Премије по селима или откупним 
местима на обрасцу као и за Републичку премију млека са утврђеном општинском ценом 
из овог правилника - образац треба да је оверен и потписан. 

 
Члан 17. 

 Захтев се предаје на писарници Општине Димитровград и упућује се Одсеку за 
пољопривреду и одрживи економски развој. 
 

Члан 18. 
 Премија се исплаћује, искључиво, за захтеве поднете у 2012. години, осим за задњи 
обрачунски период у години за који се захтев подноси до краја јануара наредне године. Касније 
поднети захтеви неће бити разматрани. 
 

II. ОПШТИНСКИ РЕГРЕС ПРЕВОЗА МЛЕКА ПРЕРАЂИВАЧИМА МЛЕКА  
КОЈИ ОТКУПЉУЈУ МЛЕКО НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

  
Члан 19. 

 Регрес је  неопходан ради задржавања и  привлачења већег броја Прерађивача млека на 
територији општине Димитровград у селима где је неекономичан откуп млека.  
 
  Члан 20. 

Регрес се даје свим Прерађивачима млека који откупљују млеко у удаљеним, 
неприступачним и слабонасељеним насељима на територији општине Димитровград. Насеља  за 
која се даје Регрес су дефинисана овим Правилником. 

 
Члан 21. 

 Регрес  за села у Високу,  Бурелу и Дерекули износи 3 дин/литри откупљеног млека. 
 Регрес  за поједина села у Забрђу: Петрлаш, Мојинци, Мазгош и Бребевница износи 2 
дин/литри откупљеног млека, под условима предвиђеним овим Правилником. 
 

Члан 22. 
 Регрес се даје за откупљемо млеко од пољопривредних газдинстава која имају активни 
статус и количина млека није ограничавајући фактор. 
 

Члан 23. 
Прерађивачи млека стичу право на Регрес само у случају да  су регистровани за ту 

делатност, редовно откупљују млеко, навреме достављају неопходну документацију, потпишу 
Партнерски споразум са општином и придржавају се свих одредби овог Правилника.  
 

Члан 24. 
 Уз први захтев у 2012 години, Прерађивачи млека достављају наменски жиро рачун или  
жиро рачун на који ће се уплаћивати општинска средства регреса. 

Члан 25. 
 Да би Прерађивач млека стекао право на Регрес, обавезан је да достави захтев за 
регресирање превоза млека до 25-ог у текућем месецу за претходни месец и сву неопходну 
документацију која је дефинисана овим Правилником.  
 

Члан 26. 
 Регрес се неће  исплаћивати без комплетне документације и уколико захтев са 
неопходном документацијом закасни до наведеног датума из члана 24 овог правилника. 
 
 

Члан 27. 
Документација мора бити читка и неисправљана, свака исправка мора бити печатом 

оверена и потписана.  
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Члан 28. 

Општина неће вршити исплату Регреса уколико документација није међусобно усклађена, 
све  док се не изврши исправка. 
 

Члан 29. 
 Уз сваки месечни захтев за регрес Прерађивач млека доставља следећу документацију: 

1. Изјава (изјава се даје под материјалном и кривичном одговорношћу да је сва предата 
документација важећа, да одговара оригиналу и да је књижена у књиговодству). Изјава 
мора бити у оригиналу, са датумом, уредно потписана од одговорног лица и печатирана. 

2. Спискови откупљене количине млека од произвођача по селима или откупним местима, са 
укалкулисаном општинским износом регреса, утврђен овим правилником (печатирани и 
потписани) 

3. Збирни обрачунски образац по селима израђен на основу спискова (оригинал-печатиран, 
потписан од стране одговорног лица и датумиран). 

   
Члан 30. 

 Захтев се предаје на писарници Општине Димитровград и упућује се Одсеку за 
пољопривреду и одрживи економски развој. 
 

III.  ОБРАДА ЗАХТЕВА 
 

Члан 31. 
За обраду документације из овог Правилника надлежан је Одсек за пољопривреду и 

одрживи економски развој  Општинске управе Општине Димитровград. 
 

IV.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ   
 

Члан 32. 
 Измена  овог Правилника врши се по  процедури по којој је  донет .  
 

Члан 33. 
 Правилник ступа на снагу даном објављивања на огласној табли СО-е Димитровград а 
објавиће се и у Службеном листу града Ниша. 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 
 
 
Број: 06-10/12-I/29-18 
У Димитровграду, 24.02.2012. године. 
 
 
 

                                                ПРЕДСЕДНИК 
                                         Зоран Геров 


