
СТОЧАРСТВО НА
ИСТОРИЈСКОМ

МИНИМУМУ
Заинтересованаст великог немачког про-

извођача "Тенис" и италијанске пршрам-
бене компаније "Фереро" за организовање

производње више од пола милиона свиња у
Србији можеда будедобар подстрек за домаће
сточаре. Стручњаци се слажу у оцени да за на-
ше сточарство, којеје у вишедеценијској кризи,
то може да буде иницијална каписла за прео-
крет у позитивном смеру. Свеж капитал, нове
технологије, савремени начин узгоја, обезбеђен
пласман и нова упошљавања, без сумње, ожи-
вели би напуштене оборе и штале. Допринело
би то, тврде експерти, и развијању другачијих
кооперантских и партнерских односа између
произвођача, прерађивача и трговаца, као и до-
вођењу у ред тржишта стоке у Србији.

Нема разлога да се сумња у добре намере
инвеститора из иностранства, под условом да
се све не заврши с писмом о намерама. Не тре-
ба спорити ни безрезервну државну подршку
том настојању као ни процене стручњака о зна-
чају ових инвестиција за будућност сточарства
у Србији. Међутим, стварност на нашим фарма-
ма и у газдинствима у овом тренутку ни најма-
ње не даје назнаке да до оживљаваља сточар-
ске производње може доћи напречац. Сточни
фонд је, нажалост, потпуно девастиран и нала-
зи се на историјском минимуму од 25 одсто у
структури остварене бруто вредности аграрне
производње. У развијеним земљама удео сто-
чарства износи најмање 50-60 одсто што указу-
је на значај ове производње којој се посвећује
знатно већа пажња.

Код нас, нажалост, то није случај, већ сваке
године вредност сточарске производње опада
у просеку два до три одсто. По попису пољо-
привреде из 2012. године, у Србији има 920.000
грла говеда, што је за 300.000 мање него 2000.
године. Алармантан /е податак да је број свиња
у последњих 13 година опао за безмало 600.000,
а производња меса са 650.000 на 450.000 тона
годишње. Последице таквог односа према сто-
чарству су видљиве ■ одгајивача и грла стоке је
све мање, производња меса је опала до нивоа
самодовољности, извозје занемарљив, товле-
ници за прераду увозе се из Македоније, па и
Аргентине и Бразила, потрошња јунећег меса
по гпави становника износи свега 4,3 килогра-
ма, а европски просекје 15 килограма.

У Привредној комори Србије израчунали су
да је више од 40.000 сточарских објеката у Ср-
бији већ годинама празно. Утовује највише 1,5
грла свиња по регистрованом домаћинству,
док/е број товних говеда у лоследњој децени-
ји смањен за безмало трећину. Зато и није чудо
што већ годинама не можемо да испунимо до-

звољену извозну квоту 8.875 тона "беби бифа"
на тржиште Европске уније. Константно зане-
маривање сточарства и општа нестабилност на
тржишту стоке одвраћају младе фармере, по-
готово у војвођанским селима, од дугорочнијег
опредељења за млечно говедарство и тов сви-
ња и јунади.

Стручњаци тврде да опоравак сточарства
не треба повезивати само с повећањем броја
грла стоке. Много је битније да се, поготово
младим фармерима, дугорочно опредељеним
за сточарску производњу, у овом моменту по-
могне да напуне штале и врате ловерење у ис-
плативост не само у млечном говедарству већ
и тову јунади, свиња, оваца, коза, живине, у
производњи конзумне рибе, пчеларству... Про-
кламованим мерама стимулације, које произи-
лазе из Закона о подстицајима у пољопривре-
ди и руралном развоју, држава је на неки начин
створила амбијент за одрживи ниво сточарске
производње, али због неуређеног тржишта и
несигурног пласмана стоке, већина фармера у
овом моменту, на жалост, не види шталу као
свој радни простор у будућности.

Неспорно је да је сточарство у дебелом ми-
нусу, алијадиковке не помажу већ само мере и
стимуланси за одржавање и покретање нове
производње. Најважније је да надлежни у др-
жави буду свесни тежине проблема с којима се
суочавају сточари и да, без обзира на ограниче-
на буџетска средства којима се располаже,
учине сведа помогну произвођачима. Уз посто-
јеће законске и друге мере подршке на то не-
двосмислено указује и Стратегија пољопри-
вреде 2014-2024. коју је усвојила Влада Србије,

а требада је потврди и републички парпамент.
Најављени нови модели субвенција и подршке
сточарима уливају наду да државна подршка
сточарима неће изостати ни у будућности.

Сада /е најважније да сви учесници у репро-
дукционом ланцу пронађу заједнички интерес.
То, између осталог, подразумева успоставља-
ње минимума консензуса између произвођача
стоке, прерађивача и трговаца, укључујући и
произвођаче сточне хране као партнере. Орга-
низовани тов свиња и јунади за познатог купца
на овај начин би оживео. У посао би могле да се
врате и помало заборављене старе-нове задру-
ге са својим кооперантима. Јер, само уважава-
ње свих интереса у репродукциоиом ланцу мо-
же донети опоравак сточарству, континуирану
производњу и сигурну зараду свим учесницима.

Коста Рајевић


