Образец МЛЕКО. 01
Член 26 од Законот за државната статистика
(„Службен весник на РМ" бр. 54/97, 21/07, 51/11,
104/13, 42/14, 192/15, 27/16, 83/18 и 220/18) и
Програмата за статистички истражувања за периодот
2018-2022 година („Службен весник на Република
Македонија" бр.22/18 и 224/18).

Република Северна Македонија
Државен завод за статистика

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СУРОВО МЛЕКО И ДОБИЕНИ МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ
ВО МЛЕКАРИТЕ во 2019 година
Податоците што се прибираат со овој образец претставуваат индивидуални податоци,
заштитени со Законот за државната статистика и ќе се користат исклучиво за статистички цели
Деловен субјект - назив
(единицата во состав, локалната единица, го впишува својот назив и полниот назив на субјектот во чиј состав е)

Единствен матичен број на субјектот (ЕМБС)
Реден број на единицата во состав (локалната единица)
Општина
Населено место
број

Улица
Телефон
Е-пошта
Дејност според НКД Рев.2
Лице за контакт (име и презиме)

Табела 1. Влез на сурово млеко
Ред.
бр.

Вид на млеко

Количина,
литри

Просечна содржина на
масти, %

Просечна содржина на
протеини, %

1

2

3

4

1

Кравјо млеко

2

Овчо млеко

3

Козјо млеко

4

Вкупно - од фарми (1+2+3)

5

Увоз од ЕУ

6

Увоз од други земји

7

Вкупно - влез на млеко (4+5+6)

Табелата 1 ја пополнуваат само млекарите кои откупуваат млеко директно од земјоделските стопанства, или преку откупни станици,
или имаат сопствено производство.
Табелата 2, во продолжение, ја пополнуваат сите млекари.

Табела 2. Добиени млечни производи
Шифра

Количина

Вид на производ
1

1 Свежи производи
11

Конзумно млеко

111 Сурово млеко
112 Полномасно млеко
1121 Пастеризирано
1122 Стерилизирано
1123 УХТ
113 Полуобезмастено (полуобрано) млеко
1131 Пастеризирано
1132 Стерилизирано
1133 УХТ
114 Обезмастено (обрано) млеко
1141 Пастеризирано
1142 Стерилизирано
1143 УХТ
12

Матеница

13

Павлака

131

- павлака со содржина на масти до 29%

132

- павлака со содржина на масти над 29%

14

Ферментирани млечни производи

141

- со адитиви

142

- без адитиви

15

Млечни пијалаци

16

Останати млечни производи

2 Преработки
21

Кондензирано млеко

211

- незасладено

212

- засладено

22

Млечни производи во прав

221 Павлака во прав
222 Полномасно млеко во прав
223 Полуобезмастено млеко во прав
224 Обезмастено млеко во прав
225 Матеница во прав
226 Останати млечни производи во прав
23

Путер и други жолтомасни млечни производи

231 Путер
2311 Традиционален путер
2312 Рекомбиниран путер
2313 Путер од сурутка
232 Топен путер и масло од путер
2

килограми

литри

2

3

Содржина на
маснотии,
%
4

Табела 2. Добиени млечни производи
Шифра

Количина

Вид на производ
1

килограми

литри

2

3

Содржина на
маснотии,
%
4

233 Останати жолти масни млечни производи (со кајмак)
2331 Кајмак
2332 Останати жолти масни млечни производи (без кајмак)
24

Сирење

241 Сирење по вид на млеко
2411 Кравјо
2412 Овчо
2413 Козјо
2414 Останати (мешани)
242 Сирење според тврдоста (реолошки карактеристики)
2421 Меко
2422 Полумеко
2423 Полутврдо
2424 Тврдо
2425 Екстратврдо
2426 Свежо
25

Обработено сирење

26

Казеин и казеинати

27

Сурутка, вкупно

271

- испорачана во течна состојба

272

- испорачана во концентрирана состојба

273

- испорачана во прав или блок

274 Лактоза (млечен шеќер)
275 Лактоалбумин
28

Други млечни преработки

Обезмастено млеко и матеница вратени на
3
стопанствата
5 Останата употреба
Забелешка:
Податоците за количините на добиени свежи производи и преработки во табелата Т.2 ДОБИЕНИ ПРОИЗВОДИ претставуваат
количини на готови производи наменети за директна потрошувачка, односно за дистрибуција во трговијата.
За да се избегне дуплирање, не се опфаќаат количините на:
а) производи кои млекарата ги продала на друга млекара во земјата, без оглед на тоа за која цел тие количини ќе бидат употребени
(пакување или понатамошна обработка);
б) сопствени млечни производи употребени од страна на млекарата како суровина на истата млекара за производство на други
млечни производи.
1 - Свежи производи: опфатени се консумно млеко, матеница, павлака, ферментирани млека, млечни пијалаци и останати свежи
млечни производи.
2 - Преработки: опфатени се кондензирано млеко, млечни производи во прав, путер и други жолтомасни млечни производи,
сирење, обработено сирење, казеин и казеинати, сурутка и останати млечни преработки (да се наведе).
3 - Обезмастено млеко и матеница вратени на стопанствата: количини на обезмастено млеко и матеница кои се вратени на
стопанството (главно за исхрана на добитокот). Сурутката вратена на стопанствата се впишува под шифрата 27.
5 - Останата употреба: количини на полномасно и обрезмастено млеко (во сите облици) доставени до прехранбената индустрија (на
пр., за производство на сладолед) или наменети за исхрана на животни (во сите облици, без количините прикажани под шифра 3).
Не се опфатени количините на млечни производи кои се доставени до други млекари.
3

Табела 3. Извоз и увоз на млечни производи од млекарите
Извоз
Шифра

Вид на производ

Увоз

во ЕУ

во останати
земји

од ЕУ

од останати
земји

2

3

4

5

1

1 Свежи производи
112 Полномасно млеко, л
113 Полуобезмастено млеко, л
114 Обезмастено (обрано) млеко, л
12 Матеница, л
13 Павлака, л
14 Ферментирани млечни производи, л
15 Млечни пијалаци
16 Останати млечни производи, л, кг
2 Преработки
21 Кондензирано млеко, л
22 Млечни производи во прав, кг
23

Путер и други жолтомасни млечни
производи, кг

24 Сирење, кг
25 Обработено сирење, кг
26 Казеин и казеинати, кг
27 Сурутка, кг
28 Други млечни преработки, л, кг

Забелешка:

Потребно време за пополнување на прашалникот

минути

За дополнителни информации може да се обратите до Државниот завод за статистика на телефон:
02/3295- 745
Место

Дата
Име и презиме на лицето одговорно за
пополнување на извештајот

( М.П.)

4

Раководител на деловниот субјект
за кој се пополнува извештајот

