На основу члана 55. став 2. Закона о безбедности хране
(„Службени гласник РС”, број 41/09),
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О КВАЛИТЕТУ ПРОИЗВОДА
ОД МЛЕКА И СТАРТЕР КУЛТУРА
- Објављен у „Службеном гласнику Републике Србије” број 69/10 -.
Члан 1.
У Правилнику о квалитету производа од млека и стартер култура
(„Службени гласник РС”, број 33/10), у члану 6. став 2. Tабела 1 - Дозвољена
одступања за појединачна паковања мења се и гласи:
„Табела 1
Дозвољена одступања за појединачна паковања
РЕДНИ
БРОЈ
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

НАЗИВ ПРОИЗВОДА
2
термички обрађена млека:
пастеризована и
стерилизована

ПАКОВАЊЕ

3
мање од 0,2 L
0,21 - 0,5 L
0,5 L
0,51 - 1 L
преко 1 L
ферментисани производи
до 250 ml или g
од млекa
251-500 ml или g
501-1000 ml или g
преко 1 L или 1 kg
павлакa, ферментисана
до 100 g
павлака и термички обрађена 101-500 g
ферментисана павлака
501-1000 g
преко 1000 g
маслац, масло и
до 50 g
анхидрована млечна маст
125 g
250 g
250–1000 g
преко 1 kg
кајмак (скоруп)
до 50 g
125 g
250 g
250–1000 g
преко 1 kg
свежи сир,
15 - 50 g
сирни намаз и
51 - 200 g
сирни дезерт
201 g - 1 kg
преко 1 kg
конфекционирани
15 - 50 g
ипојединачно паковани
51 - 200 g
сиреви
201 g - 1 kg

% ОДСТУПАЊА
4
± 5%
± 4%
± 3%
± 2%
± 1.5%
± 5%
± 3%
± 2%
± 1.5%
± 5%
± 3%
± 2%
± 1.5%
± 5%
± 2,5%
± 2%
± 1.5%
± 1%
± 5%
± 2,5%
± 2%
± 1.5%
± 1%
± 5%
± 3%
± 2%
± 1,5%
± 5%
± 3%
± 2%

2
РЕДНИ
БРОЈ
1

НАЗИВ ПРОИЗВОДА
2

8.

топљени и паковани сиреви

9.

кондензовано млеко,
млеко у праху и други
сушени производи од млека

10.

млечни намаз и млечни
дезерт

11.

млечни напици

12.

смрзнути дезерти

ПАКОВАЊЕ

% ОДСТУПАЊА

3
преко 1 kg
до 200 g
201 g - 1 kg
преко 1 kg
до 50 g
51 -125 g
126 - 250 g
251 – 1000 g
преко 1 kg
15 - 50 g
51 - 200 g
201 g - 1 kg
преко 1 kg
мање од 0,2 L
0,21 - 0,5 L
0,5 L
0,51 - 1 L
преко 1 L
до 50 g или ml
51 - 250 g или ml
251 - 500 g или ml
преко 500 g или ml

4
± 1,5%
± 3%
± 2%
± 1,5%
± 5%
± 2,5%
± 2%
± 1.5%
± 1%
± 5%
± 3%
± 2%
± 1,5%
± 5%
± 4%
± 3%
± 2%
± 1.5%
± 5%
± 3%
± 2%
± 1%”

Члан 2.
У члану 8. тачка 15) реч: „десерти” замењује се речју: „дезерти”.
Члан 3.
У члану 9. став 1. у тачки 1) запета и речи: „и то” бришу се.
Члан 4.
У члану 10. став 1. тачка 1) у подтач. (1) и (2) реч:
„стандардизовано” брише се.
Члан 5.
У члану 12. став 6. речи: „и/или” замењују се речју: „ или”.
Став 7. брише се.
Досадашњи ст. 8. и 9. постају ст. 7. и 8.
Члан 6.
У члану 13. став 2. мења се и гласи:
„Ферментисани производи произведени од млека, у зависности од
садржаја млечне масти, означавају се у складу са чланом 10. овог правилника.”
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Члан 7.
У члану 14. став 2. у тачки 3) после речи: „чврсте” ставља се
запета и додају речи: „густо-течне”.
У тачки 3) на крају тачка се замењује тачком и запетом и додаје
се тачка 4), која гласи:
„4) да pH вредност није мања од 3,8.”
У ставу 3. број: „107” замењује се бројем: „106”.
Члан 8.
У члану 15 став 2. у тачки 3) после речи: „чврсто” ставља се
запета и додају речи: „густо-течне”.
У тачки 3) на крају тачка се замењује тачком и запетом и додаје се
тачка 4), која гласи:
„4) да pH вредност није мања од 3,8.”
Члан 9.
У члану 16. став 2. мења се и гласи:
„Ферментисани производи у производњи и промету морају да
испуњавају следеће захтеве:
1) да садрже живе ћелије пробиотских стартер култура најмање
106 ml или g;
2) да pH вредност није мања од 3,8.”
Члан 10.
У члану 17. став 1. тачка на крају замењује се запетом и додају се
речи: „најмање 104 ml или g.”
У ставу 2. у тачки 3) на крају тачка се замењује тачком и запетом
и додаје се тачка 4), која гласи:
„4) да pH вредност није мања од 3,8.”
Члан 11.
У члану 20. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Павлака мора да садржи најмање 10% млечне масти.”
Досадашњи став 2. постаје став 3.
Члан 12.
У члану 22. став 2. у тачки 2) после речи: „изводи” додаје се реч:
„применом”.
У ставу 3. у тачки 3) на крају тачка се замењује тачком и запетом
и додаје се тачка 4), која гласи:
„4) да pH вредност није мања од 3,8.”
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Члан 13.
У члану 33. у тачки 2) на крају тачка се замењује тачком и запетом
и додаје се тачка 3), која гласи:
„3) сир-качкаваљ.”
После става 1. додаје се став 2. који гласи:
„Сир-качкаваљ производи се према захтевима стандарда ЈУС Е.С
2.010.”
Члан 14.
У члану 35. Табела 3 - Назив сира у односу на удео млечне масти
у сувој материји сира мења се и гласи:
„Табела 3
Назив сира у односу на удео млечне масти у сувој материји сира.
Назив сира у односу на удео млечне
масти у сувој материји
Екстрамасни
Пуномасни
Полумасни
Нискомасни
Обрани

Удео млечне масти у сувој материји
(%)
≥60
≥45 и <60
≥25 и <45
≥10 и <25
<10”

Члан 15.
У члану 45. став 1. мења се и гласи:
„Кондензовано млеко је незаслађени или заслађени течни
производ добијен испаравањем дела воде из пастеризованог или стерилизованог
млека.”
Ст. 2. и 3. бришу се.
Досадашњи став 4. постаје став 2.
Члан 16.
Наслов изнад члана 48. мења се и гласи:
„11. Млеко у праху
Елементи битних технолошких поступака”
У члану 48. став 1. мења се и гласи:
„Млеко у праху је производ добијен испаравањем воде из
термички обрађеног млека у којем масени удео воде износи највише 5% у
готовом производу и који мора да садржи најмање 34% протеина у сувој
материји млека без масти.”
После става 3. додаје се став 4. који гласи:
„Млеко у праху у производњи и промету мора да садржи додатне
захтеве дате у Табели 5 - Додатни захтеви квалитета млека у праху.
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Tабела 5
Додатни захтеви квалитета млека у праху
Ред.
бр.
1.

Захтев

Вредност

Метода

титрациона киселост

max. 18,0

IDF Standard 86:1981

2.

загореле честице

max. disk B

IDF Standard 107A:1995

3.

индекс растворљивости (ml)

max. 1,0

IDF Standard 129A:1988”

Члан 17.
Наслов изнад члана 49. и члан 49. брише се.
Члан 18.
Наслов изнад члана 50. брише се и члан 50. мења се и гласи:
„На декларацији производа из члана 48. овог правилника мора да
буде наведено упутство о начину реконституисања производа.”
Члан 19.
У члану 55. став 2. тачка 2) мења се и гласи:
„2) да је хомогене мазиве или зрнасте структуре и без издвајања
сурутке;”.
Став 3. мења се и гласи:
„При означавању сира од сурутке морају се навести подаци о
уделу млечне масти у сувој материји (изражене у проценту) дати у Табели 3 Назив сира у у односу на удео млечне масти у сувој материји сира.”
Члан 20.
Члан 59. мења се и гласи :
„Смрзнути дезерти су производи који се добијају од емулзија или
смеша, поступком смрзавања са или без додавања ваздуха.
Емулзије су производи од термички обрађене смеше млека,
павлаке и/или других производа од млека и/или воде, млечне и/или биљне
масти, млечних и/или биљних протеина, шећера и додатих састојака.
Смеше су производи термички обрађене смеше воде шећера и
додатих састојака.”
Члан 21.
Члан 60. мења се и гласи :
„Смрзнути дезерти производе се и стављају у промет као:
1) крем сладолед;

6
2) млечни сладолед;
3) сладолед;
4)смрзнути воћни дезерт;
5) смрзнути ароматизовани дезерт.”
Члан 22.
Наслов изнад члана 61. и члан 61. мењају се и гласе:
„1) Крем сладолед
Члан 61.
Крем сладолед је производ добијен од емулзије, која садржи
најмање: 5% млечне масти, 6% безмасне суве материје млека - суви остатак
млека без масти и 30% укупне суве материје.
Крем сладолед не сме да садржи биљну маст и биљне протеине.”
Члан 23.
Наслов изнад члана 62. и члан 62. мењају се и гласе:
„2) Млечни сладолед
Члан 62.
Млечни сладолед је производ добијен из емулзије, која садржи
најмање: 2,5% млечне масти, 6% безмасне суве материје млека - суви остатак
млека без масти и 24% укупне суве материје.
Млечни сладолед не сме да садржи биљну маст и биљне
протеине.”
Члан 24.
Наслов изнад члана 64. и члан 64. мењају се и гласе:
„4) Смрзнути воћни дезерт
Члан 64.
Смрзнути воћни дезерт је производ добијен од смеше, који садржи
воду, шећер, воће и додате састојке и који мора да садржи најмање 5% воћа или
одговарајућу количину производа од воћа.”
Члан 25.
Наслов изнад члана 65. и члан 65. мењају се и гласе:
„5) Смрзнути ароматизовани дезерт
Члан 65.
Смрзнути ароматизовани дезерт је производ добијен од смеше
која садржи воду, шећер и додате састојке.”
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Члан 26.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
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