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Последњи румски вашар, који \е за сто-
чаре у ВоЈводини већ деценијама репер
за стање на тржишту стоке, показује да

понуда грла и товљеника, у односу на пре по-
ла године полако расте, али и цене. Овај пи-
јачни ценовник живе стоке, који се мање ви-
ше поклапа с оним који се уговара између
произвођача и кланица, ни мало не чуди 6о-
ље познаваоце прилика у сточарству. Ценов-
на клацкалица стокеје постала редовна, а не
само циклична појава и одраз вишедецениј-
ске изразито лоше ситуације у сточарској
производњи.

На то је у анализи стања у сточарству и
снабдевености тржишта месом недавно упо-
зорила и Групација кланичне индустрије и
произвођача хране за животиње Привредне
коморе Србије. По овој анализи удео сточар-
ства у укупној пољопривредној производњи
последњих двадесетак година рапидно је па-
дао, три до четири одсто годишње и сада се,
како тврде стручњаци, налази на историј-
ском минимуму од 25 одсто. Многе сточарске
фарме су затворене због нерентабилне про-
изводње, а процене говоре да је у овом тре-
нутку широм Србије 30.000-40.000 обора пот-
пуно празно.

Према попису пољопривреде из 2012. годи-
не, у Србији има 920.000 грла говеда, штоје за
300.000 мање него 2000. године. Алармантан
је податак да је број свиња у последњих 12
година опао за безмало 600.000, а производ-

| ња меса са 850.000 на 450.000 тона годишње.
Последице су видљиве, сточара, грла говеда
и саиња је све мање. производња меса је опа-
па до нивоа самодоаољности, извоз је зане-
марљив. свињске полутке за прераду се уво-
зе из Македоније, потрошња јунећег меса по
глави становника износи свега 4,3 килогра-
ма, а европски просек је 75 килограма...

Узроци пада сточарске производње углав-
ном су познати. То су лре свега нарушени п.а-
ритетети, губитак тржишта бивше СФРЈ. не-
могућност извоза меса и прерађевина на тр-
жиште ЕУ, осим одређених количина јунетине
беби биф које неможемо да обезбедимо. Ако
се томе дода и вишегодишњи танак аграрни
буџет, нерегулисан систем финансирања на
релацији произвођачи ■ откупљивачи - прера-
ђивачи ■ трговачке куће, као и несигуран пла-
сман и несређено тржишта, јасно је зашто је
сточарство у Србији пало на најниже гране.

Државаје зарад стабилности тржишта и со-
цијалног мира широм отворила вратз увозу

свежег меса иако се то у јавности прећуткује
и минимизира. Осиромашени сточни фонд
узима данак који се огледа у трошењу те-
шком муком зарађених девиза. Свесно тешке
ситуације у којој се налазе сточари, као и сце-
нарија који нас чека пуном применом Спора-
зума о стабилизацији и придруживању и инте-
грацијама са ЕУ Министарство пољопривреде
је решило да додатним стимулацијама ради-
кално направи преокрет ујачању и подупира-
њу сточарске производње.

Најновијим прокламованим мерама стиму-
лације по грлу, као и најавом већег издвајања
из аграрног буџета за сточарство и наредних
година, држава је коначно у овој области по-
чела да конкретно подржава препознатљиву
пословну климу за опоравак сточарске про-
изводње. Полако али сигурно се ствара амби-
јент за одрживи ниво сточарске производње
који, колико год је то могуће, треба да допри-
несе да се код сточара поврати поверење у
исплативост не само у млечном говедарству,
већ и товујунади, свиња, оваца, јагњади, ко-
зарству, гајењу живине, производњи конзум-
не рибе, пчеларству... Подстицаји су, у зави-
сности од врсте производње и това, различи-
ти, али у сваком случају стимулативни за сва-
ког ко жели да се озбиљно и на дужи рок ба-
ви једном од сточарских производњи.

Ових дана сточари су могли да се увере да
подршка државе ниЈе само предизборна шаре-
на лажа већ и да се нешто конкретно и преду-
зима. Сточари и даље имају предност на лици-
тацијама за закуп државног земљишта, а за на-
бавку матичних стада обезбеђени су стимула-
тивни и повољни субвенционисани кредити, с
грејс периодом од годину дана. Истовремено
готово су преполовљене накнаде за ветери-
нарско-санитране прегледе у млечном говеда-
рству, са 200 на 110 динара по тони млека.
Корекција накнада извршена \е и у живинар-
ству, а потпуно су укинуте за прераду и скла-
диштење меда, производњу сирила, дораду и
прераду црева и омотача за кобасице од сиро-
вина животињског порекла.

Све ове мере треба да дају ветар у леђа за
брз опоравак сточарства колико год је го
могуће. Треба бити реалан, успех неће доћи
преко ноћи, поготово после кризе којаједес-
етковала сточни фонд. Важно је да се у овом
моменту створе чврсти темељи и пронађу
системска решења за јачање партнерских о-
дноса између произвођача, прерађивача и т-
рговаца с циљем да се тржиште доведе у ред.
Само уважавање свих интереса у том ланцу
доноси континуирану производњу стоке, сиг-
урну зараду и добру снабдевеност тржишта.
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