
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА
У октобру је одржана Пета Национална конференција о агробизнису

"Перспективе развоја сточарске производње у Србији"

Организатор скупа било је Удружење новинара за
пољопривреду "АГРОПРЕС" уз подршку Привре-
дне коморе Србије и Министарства пољопривре-

де, шумарства и водопривреде.
На скупу је учествовало око 150 најзначајнијих пред-

ставника удружења пољопривредника, компанија, међу-
народних организација и медија.

Присутне је прво поздравио председник Удружење
новинара „Агропрес", Горан ђаковић и том приликом
истакао да смо ове године акценат ставили на сточарску
производњу јер није довољно развијена и треба обратити
више пажње, уложити много више новца али и знања које
несумњиво поседујемо. С друге стране, и наше европске
интеграције у сектору пољопривредне производње не иду
како би требало, јер је потребно много више да се ради на
том пољу. У недавном извештају европске комисије, пољо-
привреда је оцењена као једна од грана где се најмање
напредује. Овим путем апелујем на све да се тај процес
убрза пошто је пољопривредна производња једна од кљу-
чних ствари када су у питању преговори са Европском
унијом, а посебно за нашу државу.

Конференцију је отворила Маја Тимотијевић, државни
секретар Министарства пољопривреде и истакла да се у
сточарству од деведесетих година прошлог века бележи
пад од 1,5% годишње, као и да је број и квалитет грла до-
шао на најнижу тачку. У Србији имамо просечно 0,35 ус-
ловних грла по хектару, док у је у Европи тај просек једно
условно грло по хектару. Она је нагласила да је сточарство
замајац пољопривреде и напоменула да ће аграрни буџет
за наредну годину бити на отприлике истом нивоу као у
2013. али да ће средства бити другачије расподељена, и
то у корист сточарства. Треба што пре донети и Стратегију
развоја пољопривреде, јер је сточарство грана која не
трпи неизвесност.

Проф. др Снежана Тривуновић, директорка департма-
на за сточарство Пољопривредног факултета у Новом
Саду истакла је да сточарство има веома значајну улогу

у сектору пољопривреде ЕУ и у сектору пољопривреде
Србије. Сточарство представља сектор који је током исто-
рије наше земље био основа за обезбеђивање прехрамбе-
не сигурности земље, као и за пласман тржишних вишкова
на страним тржиштима. Она је истакла да је потребно
унапређење расног састава неких врста, јачање домаће
генетике, повећање бројног стања стоке свих врста и
повећање броја грла под контролом. Истакла је да у
Србији преко 50% становништва живи на селу, 23% се
бави пољопривредом, и да је традиција у сточарској про-
изводњи и ниској цени коштања радне снаге. Могућност
пласмана производа на ЕУ тржиште и тржиште Русије,
види у утврђивању потенцијалних тржишта коришћењем
ресурса МСП (економских дипломата) и истраживањем
међународних тржишта, усаглашавање неопходних серт-
ификата, потписивање међудржавних уговора, увођење
система мониторинга целокупне производње, успоставља-
ње система лабораторија и увођење стандарда, заштита
домаће производње намењене за извоз, увођење реципро-
цитета, као и субвенционисање сточарске производње.

Ненад Терзић, шеф групе за сточарство при Министар-
ству пољопривреде, шумарства и водопривреде је истакао
да Србија располаже са око 5.092.000 ха пољопривредне
површине, 0.68 ћа по становнику, 4.254.000 ћа обрадиве
површине, што је 0.56 ћа по становнику. Према резултати-
ма пописа пољопривреде 2012. године, у Републици Срб-
ији има 631.122 пољопривредна газдинства, и то: 2.567
газдинстава правних лица и предузетника, и 628.555 по-
родичних пољопривредних газдинстава.

Учешће сточарске производње у производној структури
пољопоривреде (заједно са бројем условних грла по ха
ораничних површина), указује на степен развијености уку-
пне пољопривредне производње једне земље. У структури
бруто остварене вредности учешће биљне производње из-
носи 62,1%, а сточарске 37,9%. Без стабилне и развијене
сточарске производње нема ни развијене пољопривреде.
Када је реч о трговинским односима, биће настављен про-
цес либерализације започет применом ПТС, што значи да
ће 1. јануара 2014. године бити завршена либерализација
за све индустријске производе пореклом из ЕУ и за најве-
ћи број пољопривредних производа. За одређени број
пољопривредних производа ће се у интересу заштите
домаћих произвођача, задржати одређене царинске
стопе. То значи да пољопривредна роба у Србији није
остављена без заштите, јер смо у току преговора о спо-
разуму успели да либерализујемо око 80% тржишта
пољопривредним производима, а 20% производа, у шта
спадају (пшеница, кукуруз, месо млеко...) јесте заштиће-
но, и они ступањем на снагу споразума неће бити потпу-
но либерализовани. Неопходни су стандарди квалитета
ЕУ за сточарство, престанак вакцинације против свињске
куге и искорењивање ове болести је предуслов за извоз
меса свиња и производа без топлотне обраде. Потпуна
хармонизација прописа у области сузбијања и искорењи-
вања салмонелозе на фармама живине, је услов за извоз
свежег меса живине на тржиште ЕУ. Измене и допуне Пра-
вилника о салмонелози живине су у завршној фази. ЕУ ста-
ндарди квалитета и хигијене млека нису још постигнути,
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али добром хигијеном муже, обуком произвођача млека
и сталним испитивањима квалитета млека, постижу се ре-
зултати сукцесивно сваке године.

Војислав Станковић, саветник председника Привредне
коморе Србије, изјавио је да се укупна бруто вредност
остварене пољопривредне производње у Србији у 2013.
години, процењује на 6,224 милијарде УСД, што је за
28,3% више од реализоване у 2012. години. Истовремено,
процењена нето остварена вредност пољопривредне про-
изводње, у висини од 5,199 милијарде УСД, већа је за 25,7%
у односу на 2012. годину. Мало је производа у Србији ко-
ји имају компаративну предност као што је производња
говеђег меса и млека, а истовремено који имају толико
негативних индикатора.

Либерализација зато долази као стимуланс који треба да
убрзапроцесе,докбицелокупнааграрнаполитикатребало
да одреди у ком правцу ће ти процеси ићи (опоравак или
даље смањење производње). Истакао је да Србија у про-
изводњи говеђег меса има добру основу (расни састав,
приступ инпутима и сточној храни, објектима за смештај,
ниска очекивања прихода и традицију). Либерализација
би дугорочно могла имати стимулативне ефекте на произ-
водњу пошто ће се краткорочно увоз повећати и доћи ће
до снижавања цена после пуне либерализације. Брзо би
могло доћи до ценовног прилагођавања на рачун профита
домаћих произвођача, који се може компензовати унап-
ређењем производње. Реално, највећа опасност за пре-
комеран увоз смрзнутог меса постоји из договора са
Аргентином и Бразилом у оквиру СТО, а те ефекте би
требало дефинисати преговорима у оквиру СТО. Када је
млекарство у питању, Србија има капацитете у виду броја

музних крава, доступности храни, објектима за гајење,
прерадним капацитетима и све то може да олакша прет-
приступни период и процес либерализације у сектору
млекарства. Увоз млека и одређених прерађевина ће се
повећати на рачун домаћих произвођача. Величина и
брзина овог процеса ће пре свега зависити од одговора
аграрне политике, али и од политике ЕУ у млекарству.

Врло брзо ће доћи до ценовног прилагођавања на рачун
профита домаћих произвођача и прерађивача. И значајно
ће се смањити број млекара. Нема пуно индикатора који
указују да се трендови повећања увоза свињског меса
неће наставити и после успоставља пуне либерализације,
већ доста индикатора указује на значајно повећање увоза.
Србија мора да повећа ниво инвестиција у сектору, уко-
лико жели да производња остане на истом нивоу после
либерализације. Ниво договорене либерализације у окви-
ру СТО ће имати само пресудну улогу одакле ће се смрз-

нуто месо увозити (ЕУ или СТО земље), а не колико ће
бити његова количина. Највећи негативни ефекат либе-
рализације ће осетити средњи произвођачи који сада
лако улазе и излазе из производње услед утицаја високе
или ниске цене. Позитиван ефекат поред потрошача ће
имати и произвођачи месних прерађевина. Они ће доби-
ти приступ јефтинијој сировини, која ће утицати да се
убрзају процеси укрупњавања и смањења броја малих
прерађивача. Код живинског меса је неопходно спровести
реформу у сектору живинарства, повећати инвестиције
усмерене на постизање нових захтева које ће пред Србију
поставити ЕУ. Либерализацијом трговине са ЕУ, Србија ће
сигурно повећати извозни дефицит у трговини пилетином,
јер ће се повећати увоз залеђеног меса и прерађевина.

Са друге стране, уласком и осталих земаља ЦЕФТЕ у ЕУ,
Србија ће изгубити традиционална тржишта у извозу свеже
пилетине. Задржавањем високе увозне заштите према
чланицама СТО, Србија ће привремено да се заштити од
прекомерног увоза залећеног меса. Позитиван ефекат
поред потошача ће имати и прерађивачи који ће добити
приступ јефтинијој сировини, што ће убрзати процес укру-
пњавања и смањења броја малих прерађивача.

Владимир Канкараш, Председник удружења одгајива-
ча и коза Бикара истакао је да је овчарство и козарство
бележе пад, али то није само код нас случај већ и у це-

лом региону. Бугари су примера ради, пре уласка у ЕУ
имали 12.000.000 а сад имају 750.000 оваца. По мени је
будућност у запошљавању наших људи који би желели
да се врате на село и учествују у преради меса, као и у
напредовању младих људи који желе да се афирмишу и
школују. Залажемо се за модерније и новије расе, за расе
које ће јагњити по два јагњета. Једно јагње 6и било наме-
њено даљоЈ производњи, а друго продаји и ту је наша пе-
рспектива. Перспектива је и у одгајивању музних раса
оваца пошто ми имамо мале количине млека са којима
не можемо да задовољимо потражњу. Имамо константну
тражњу из Русије, али ми не можемо да обезбедимо ни
количине ни континуитет. Траже нам месечно од 14 до
20 тона, а ми не можемо да обезбедимо ни један ками-
он. Перспектива је у брзом развоју овчарства, а за то је
неопходна вештачка оплодња. Садашњи министар пољо-
привреде, Гламочић је доста упознат са тематиком сточар-

; ства и од њега очекујемо да нам изађе у сусрет и помогне
; нам. Пре свега, давањем неповратних средстава која би
; била искоришћена за градњу нових штала и прерађивачке
: капацитете за специфичне производе.Такође треба да се
; бавимо производњом органске хране, која је у свету 30%
; до 40%) скупља. •


