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Na temelju odredbe članka 5. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske poljoprivredne agencije, Upravno 

vijeće Hrvatske poljoprivredne agencije na 14. sjednici od 4. travnja 2017. godine donosi 

 
 
 

UVJETE ZA DOBROVOLJNO OZNAČAVANJE MLIJEKA I MLIJEČNIH 
PROIZVODA ZNAKOM MLIJEKO HRVATSKIH FARMI 

 
 
 

OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 

Ovim uvjetima dobrovoljnog označavanja mlijeka i mliječnih proizvoda Znakom Mlijeko 

hrvatskih farmi (u daljnjem tekstu: Uvjeti) Hrvatska poljoprivredna agencija (u daljnjem tekstu: 

HPA)  utvrđuje kriterije za dodjeljivanje prava na korištenje zaštićenog Znaka Mlijeko hrvatskih 

farmi  (u daljnjem tekstu: Znak) na mlijeku i mliječnim proizvodima proizvedenim na hrvatskim 

farmama. 

 

Članak 2. 

Cilj uvođenja Znaka je promotivnom kampanjom domaće proizvodnje mlijeka i mliječnih 

proizvoda proizvedenih od mlijeka na hrvatskim farmama osigurati povećanje potrošnje istih uz 

istovremeno povećanje proizvodnje mlijeka na hrvatskim farmama. 

Sva hrana koja se označava Znakom Mlijeko hrvatskih farmi, mora udovoljavati svim važećim 

propisima koji se odnose na tu hranu. 

 

      Članak 3. 

U sklopu Hrvatske poljoprivredne agencije djeluje Središnji laboratorij za kontrolu kvalitete 

mlijeka (SLKM), koji svojim sustavom jamči kontrolu kvalitete cjelokupne količine otkupljenog 

mlijeka u Republici Hrvatskoj. 

 

Članak 4. 

Stvaranjem prepoznatljivog Znaka na ambalaži mlijeka i mliječnih proizvoda šalje se potrošačima 

jasna poruka o proizvodu u čiju je proizvodnju ugrađena kvaliteta mlijeka s hrvatskih farmi, te se 

na taj način želi potrošačima omogućiti da kupnjom proizvoda označenih Znakom kupe kvalitetan, 

prepoznatljiv i cijenom konkurentan proizvod proizveden u Hrvatskoj te da na taj način podrže 

razvoj hrvatske proizvodnje mlijeka. 

 

Članak 5. 

Znak je registriran u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske kao 

jamstveni žig. Nositelj prava na jamstveni žig je Hrvatska poljoprivredna agencija. 
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IZGLED ZNAKA MLIJEKO HRVATSKIH FARMI 

 
Članak 6. 

Izgled Znaka Mlijeko hrvatskih farmi 

Znak je u obliku kruga. U gornjem desnom kvadrantu nedostaje isječak pod pravim kutom. Unutar 

Znaka nalazi se sljedeći tekst napisan malim štampanim slovima s početnim velikim slovom: 

Mlijeko, dok ispod riječi Mlijeko, velikim štampanim slovima napisano je HRVATSKIH FARMI. 

Ispod teksta nalazi se oznaka Hrvatske poljoprivredne agencije.  

Znak je u zaštićenoj crvenoj boji, dok je tekstualni dio bijele boje. Znak se kontrastira u odnosu na 

crvenu podlogu pomoću bijelog obruba do 5 mm. Najmanja širina za apliciranje Znaka je 15 mm 

u promjeru, ispod te dimenzije se gubi čitljivost. 

Znak se ističe na proizvodu, mljekomatu/siromatu ili mliječnoj farmi na način da je vidljiv, 

neizbrisiv i čitljiv. 

U Prilogu 1. ovih Uvjeta prikazan je izgled Znaka. 

 

 

UVJETI DODJELE PRAVA KORIŠTENJA ZNAKA 
 

Članak 7. 

Znak se po dodjeljivanju može koristiti na ambalaži za mlijeko i mliječne proizvode od mlijeka s 

hrvatskih farmi, na mljekomatima/siromatima te u promotivne svrhe na pročelju mliječnih farmi 

na teritoriju Republike Hrvatske, a koje su u kontroli Središnjeg laboratorija za kontrolu kvalitete 

mlijeka.  

Mliječne farme koje provode kontrolu mliječnosti također mogu zatražiti korištenje Znaka na 

pročeljima svojih farmi. 

 

Članak 8. 

Vezano za promotivne svrhe, Korisnik Znaka može isticati Znak uz logo ili naziv svoje mljekare 

putem TV reklama, jumbo plakata, na prijevoznim sredstvima koja služe za transport sirovog 

mlijeka i/ili proizvoda od mlijeka kao i putem ostalih načina oglašavanja.  

 

Članak 9. 

Korisnik Znaka može Znak koristiti uz vlastitu robnu marku. Ukoliko Korisnik Znak svoj 

proizvod plasira na tržište za privatnu (trgovačku) robnu marku, na proizvodu mora biti jasno 

naveden naziv proizvođača odnosno korisnika Znaka koji ima Odluku odobrenja za korištenje 

Znaka na tom proizvodu. 
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Članak 10. 

Korisnici Znaka koji obavljaju djelatnost prerade mlijeka isključivo u sireve s razdobljem zrenja 

od najmanje 60 dana te slijede primjenu tradicionalnih metoda u svakoj fazi proizvodnje, prerade i 

distribucije hrane nisu obvezni biti u sustavu kontrole sirovog mlijeka od strane SLKM-a. 

Navedeni Korisnici Znaka dužni su posjedovati obrazac pod nazivom Evidencijski obrazac analiza 

sirovog mlijeka kod proizvođača koji nisu u sustavu kontrole od SLKM-a, ovjeren od strane 

ovlaštene veterinarske organizacije. 

 

Članak 11. 

Korisnici Znaka, koji prijavljuju proizvode radi korištenja Znaka, dužni su se pridržavati ovih 

Uvjeta te ispunjavati sve obveze koje će se propisivati Ugovorom o pravu korištenja Znaka 

Mlijeko hrvatskih farmi (u daljnjem tekstu: Ugovor) koji se zaključuje između HPA i korisnika 

Znaka. 

 

 

NAČIN I UVJETI STJECANJA PRAVA KORIŠTENJA ZNAKA 
 

Članak 12. 

Zahtjev za korištenje Znaka podnosi se HPA na obrascu pod nazivom Zahtjev za korištenje Znaka 

Mlijeko hrvatskih farmi ( u daljnjem tekstu: Zahtjeva) čiji je izgled prikazan u Prilogu 2. ovog 

Pravilnika. 

 

Članak 13. 

Uz Zahtjev podnositelj Zahtjeva prilaže sljedeću dokumentaciju: 

1. Rješenje o Registraciji objekta u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla/Rješenje o 

odobrenom objektu u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla/Rješenje o objektu 

odobrenom  pod posebnim uvjetima,    

2. Dokaz o upisu u Upisnik objekata za preradu mlijeka 

3. Deklaraciju proizvoda za koji se traži pravo na korištenje Znaka, 

4. Evidencijski obrazac analize sira kod proizvođača koji nisu u sustavu kontrole od SLKM-

a, ovjeren od strane ovlaštene veterinarske organizacije, 

5. Sliku i promidžbeni materijal proizvoda. 

 

          Članak 14. 

Vlasnik mliječne farme uz Zahtjev prilaže Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih 

gospodarstava. 

 

Članak 15. 

Vlasnici mljekomata/siromata moraju biti u sustavu kontrole sirovog mlijeka od strane SLKM-a te  

na svojim prodajnim uređajima imati upozorenje koje navodi da se sirovo mlijeko prije upotrebe 

mora termički obraditi. 
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Članak 16. 

Pravo korištenja Znaka stječe se po potpisivanju Ugovora kojeg zaključuje ravnatelj HPA i 

ovlaštena osoba u ime korisnika Znaka. Ugovor se potpisuje na 2 godine, uz mogućnost 

produžavanja. 

 

 

SUBJEKTI UKLJUČENI U PROCEDURU KORIŠTENJA ZNAKA 
 

Članak 17. 

Subjekti provođenja procedure dodjele prava korištenja Znaka su: 

• Hrvatska poljoprivredna agencija 

• Savjet za provedbu procedure korištenja Znaka 

• Tehnička komisija.  

 

Članak 18. 

HPA, putem tijela koje će formirati (Savjet i Tehnička komisija) dodjeljuje odluku za korištenje 

Znaka i kontrolira korištenje Znaka.  

HPA putem Samostalne službe za neobvezne sustave označavanja i promociju poljoprivredno 

prehrambenih proizvoda zaprima Zahtjeve, obavlja operativne poslove za Savjet i Tehničku 

komisiju u postupku rješavanja zahtjeva i dodjele prava korištenja Znaka, vodi Registar Ugovora 

te obavlja ostale poslove iz ovih Uvjeta i poslove koje definira Savjet. 

 

Članak 19. 

Savjet se sastoji od petnaest članova. Članovi Savjeta su: predstavnici Ministarstva poljoprivrede, 

HPA, hrvatske poljoprivredne komore, udruge mljekara, proizvođača mlijeka, prerađivača mlijeka 

te predstavnik potrošača. Članove Savjeta imenuje ravnatelj HPA. 

Savjet donosi prijedlog Odluke o dodjeli prava korištenje Znaka (u daljnjem tekstu: Odluka) te 

prijedlog obavijesti o neispunjavanju uvjeta za dodjelu prava za korištenje Znaka. Izgled Odluke o 

dodjeli prava korištenja Znaka prikazan je u Prilogu 3. ovog Pravilnika. 

Savjet donosi Poslovnik o svome radu. 

 

Članak 20. 

Tehnička komisija je savjetodavno stručno tijelo Savjeta, koja se osniva po potrebi, te po potrebi 

izdaje stručno mišljenje kao podlogu za izdavanje ili odbijanje Zahtjeva. O potrebi osnivanja 

Tehničke komisije kao i o broju članova iste odlučuje Savjet.  
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PROVOĐENJE PROCEDURE DODJELE PRAVA ZA KORIŠTENJE ZNAKA 
 

Članak 21. 

HPA zaprima Zahtjeve za korištenje Znaka. Po primitku Zahtjeva, HPA provjerava je li Zahtjev 

podnesen sukladno propisanim Uvjetima. 

Ukoliko utvrdi da Zahtjev nije potpun, zatražiti će da podnositelj dopuni Zahtjev. Ukoliko 

podnositelj ne dopuni Zahtjev u roku od 15 (petnaest) dana od primitka pismene obavijesti, smatra 

se da Zahtjev nije podnesen. 

 

Članak 22. 

Ispravno podneseni Zahtjev, HPA s pripadajućom dokumentacijom dostavlja Savjetu, ukoliko je 

isti podnesen za proizvode iz ovih Uvjeta. Savjet raspravlja o prijedlogu Odluke i donosi Odluku 

za prihvaćanje Zahtjeva ili ga odbacuje. 

 

DODJELA PRAVA ZA KORIŠTENJE ZNAKA 
 

Članak 23. 

Ako su ispunjeni svi uvjeti, Savjet ravnatelju HPA daje prijedlog Odluke o dodjeli prava  

korištenja Znaka za sve proizvode za koje je podnositelj podnio Zahtjev.  

Ukoliko nisu ispunjeni svi uvjeti temeljem Uvjeta, Savjet daje ravnatelju HPA prijedlog o 

neispunjavanju uvjeta za dodjelu prava za korištenje Znaka. 

 

Članak 24. 

Nakon pozitivne odluke Savjeta o dodjeli prava na korištenje Znaka, ravnatelj HPA potpisuje 

Ugovor o korištenju Znaka Mlijeko hrvatskih farmi s novim Korisnikom Znaka. 

 

 
OBVEZE KORISNIKA ZNAKA 

 
Članak 25. 

Korisnik Znaka obvezan je dostaviti svoj logotip kao i fotografije proizvoda, mljekomata/siromata 

ili mliječne farme koja nosi Znak kako bi ih HPA mogla objaviti na svojoj internetskoj stranci. 

 

Članak 26. 

Korisnici Znaka se obvezuje da će HPA, glede kontrole te otkrivanja mogućih nepravilnosti u 

korištenju Znaka: 

Registrirani i odobreni objekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla (Mljekare): 

- dostavljati mjesečne podatke o mjesečnim otkupljenim/ kupljenim količinama mlijeka, 

- dostavljati mjesečnu proizvodnu bilancu, 

- dostavljati mjesečne podatke o međumljekarskoj razmjeni u Republici Hrvatskoj 

- tromjesečno izvješće o korištenju Znaka (vrsta i količina proizvoda na kojima se Znak 

koristi) 
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Odobreni objekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla odobreni pod posebnim uvjetima 

dostavljati: 

- mjesečne podatke o proizvedenim količinama mlijeka, 

- tromjesečno izvješće o korištenju Znaka (vrsta i količina proizvoda na kojima se Znak 

koristi) 

 

Vlasnici mljekomata/siromata:  

- dostavljati  podatke o prodanim mjesečnim količinama mlijeka/sira  putem svojih 

mljekomata/siromata. 

 

HPA će po potrebi od nadležnih institucija potraživati podatke o uvozu mlijeka i mliječnih 

proizvoda. 

 

Članak 27. 

Proizvođači kravljeg mlijeka obvezuju se da će nakon potpisivanja Ugovora o korištenju Znaka 

Mlijeko hrvatskih farmi  provoditi mjesečna laboratorijska ispitivanja na broj somatskih stanica i 

ukupnog broja mikroorganizama provedenih od strane Središnjeg laboratorija za kontrolu kvalitete 

mlijeka (SLKM), izuzev Korisnika Znaka iz članka 7. 

Proizvođači kozjeg i ovčjeg mlijeka obvezuju se da će nakon potpisivanja Ugovora o korištenju 

Znaka Mlijeko hrvatskih farmi provoditi mjesečna laboratorijska ispitivanja na ukupan broj 

mikroorganizama provedenih od strane Središnjeg laboratorija za kontrolu kvalitete mlijeka 

(SLKM), izuzev Korisnika Znaka iz članka 7. 

 

 

OBVEZE HPA 
 

Članak 28. 

Dokumenti koje HPA potražuje od korisnika Znaka: proizvodna bilanca, među mljekarska 

razmjena kao i mjesečna otkupljena količina mlijeka, su poslovna tajna i Hrvatska poljoprivredna 

agencija ih ne može koristiti osim u svrhu korištenja Znaka.  

HPA ima pravo davati u javnost informacije kao i podatke o korištenju Znaka na količini i broju 

odobrenih proizvoda, kao i sve informacije vezane uz promociju Znaka. 

 

 

ODUZIMANJE PRAVA NA KORIŠTENJE ZNAKA 
 

Članak 29. 

Ravnatelj HPA na prijedlog Savjeta donosi Odluku o oduzimanju prava korištenja Znaka, uz 

obrazloženje i prije isteka važenja Ugovora u slučaju neispunjavanja obveza koje proizlaze iz ovih 

Uvjeta kao i potpisanog Ugovora između HPA i korisnika Znaka. 
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Članak 30. 

Korisnik Znaka kojem je oduzeto pravo korištenja Znaka obvezan je prestati koristiti zaštićeni 

Znak po donošenju Odluke kojom se Ugovor raskida. 

 

 

ZAŠTITA ZNAKA 
 

Članak 31. 

Neovlašteno korištenje Znaka podliježe sudskoj zaštiti u skladu sa Zakonom o žigu. 

 

Članak 32. 

U slučaju nepoštivanja Uvjeta i neovlaštenog korištenja Znaka, HPA zajedno sa subjektima za 

provođenje procedure korištenja Znaka, zabranjuje korisniku koji je prekršio prava korištenja 

Znaka na vremensko razdoblje od 2 (dvije) godine. 

Svi korisnici Znaka, kao i proizvodi na kojima se Znak koristi bit će istaknuti na internetskoj 

stranici HPA (www.hpa.hr) putem logotipa korisnika Znaka i fotografija proizvoda na kojima se 

Znak koristi, a po donošenju Odluke kojom se Ugovor raskida, logotipovi i fotografije će se 

ukloniti s iste internetske stranice.  

 

 

STUPANJE NA SNAGU PRAVILNIKA 
 

Članak 33. 

Ovi Uvjeti stupaju na snagu danom donošenja Odluke Upravnog vijeća HPA, te ga svojim 

potpisom ovjerava Predsjednik Upravnog vijeća HPA. 

 

 

 

 

Ur. Broj:         

U Zagrebu, 04. travanj 2017.    

 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća HPA: 

 

 

   ____________________________ 

      Andrija Matić, dipl.ing.agr. 
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Prilog 1.– Izgled Znaka Mlijeko hrvatskih farmi 
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Prilog 2. – Zahtjev za korištenje Znaka Mlijeko hrvatskih farmi 

 

 

ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE ZNAKA 
MLIJEKO HRVATSKIH FARMI 

 
1. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA 

Naziv trgovačkog društva / obrta / 
zadruge / OPG-a 

 

OIB podnositelja Zahtjeva  

Adresa (ulica, mjesto i poštanski 
broj):  

 

MIBPG/ lokacija 
mljekomata/siromata 

 

JLB  

Kontakt osoba:  

Telefon:   

Fax:   

E-mail:  
 

2. POPIS PROIZVODA ZA KOJE SE POTRAŽUJE KORIŠTENJE ZNAKA 

REDNI BROJ NAZIV PROIZVODA 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.  
 

Izjavljujemo da će se Znak Mlijeko hrvatskih farmi koristiti za gore navedene proizvode isključivo 

kada su isti proizvedeni od mlijeka proizvedenog na hrvatskim farmama.    

 
 

U ______________, dana ___________                                                                              

                                                _____________________ 
        (pečat i potpis odgovorne osobe) 
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Prilog 3. - Odluka o dodjeli prava korištenja Znaka Mlijeko hrvatskih farmi 

 

ODLUKA 
O DODJELI PRAVA KORIŠTENJA ZNAKA 

MLIJEKO HRVATSKIH FARMI 

 

Odluka se izdaje za trgovačko društvo/obrt/zadrugu/OPG: 

 

 

(naziv, adresa) 

 

Ovom Odlukom odobrava se korištenje Znaka MLIJEKO HRVATSKIH FARMI za 

slijedeće proizvode , mljekomat/siromat ili na mliječnoj farmi u cilju promocije 

Znaka: 

REDNI BROJ NAZIV SKUPINE 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

 

U ______________, dana ___________                                                                             
        
                Ravnatelj HPA: 

                        ______________________ 

         Doc.dr.sc. Zdravko Barać 

 

 


