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Сточарство у Србији 

• Најзначајнија грана пољопривредне 
производње 

• 489.364 Газдинства баве се сточарством 
• Засновано на породичним газдинствима 
• Период између два Пописа пољопривреде 

– Број газдинстава са узгојем стоке се смањује 
брже од пада укупног броја газдинстава 

– Смањује се укупан број узгајаних грла 
– Повећан је број условних грла по газдинству са 

2 на 3 



Структура газдинстава са линијама 
сточарске производње 

• Економске мере величине газдинстава 
– Висина стандардног аутпута (СА) у EUR  

• Физичке мере величине газдинства 
– Број хектара коришћеног пољ. земљишта (КПЗ) 
– Број грла и условних грла (УГ) на газдинству 

 
• Мала пољопривредна газдинства: 

– До 8.000 EUR СА или до 5ha КПЗ 
• Газдинства средње величине: 

– Од 8.000 до 25.000 EUR СА или од 5 до 20ha КПЗ 



Структура газдинстава са линијама сточарске 
производње према економској величини 



Структура газдинстава са линијама сточарске 
производње према економској величини 



Структура газдинстава према економској 
величини 



Структура газдинстава према површини КПЗ 



Структура газдинстава према површини КПЗ 



Структура газдинстава према броју грла 



Положај газдинстава у ланцу 
снабдевања храном 

• Приватизација прехрамбене индустрије и 
малопродајног сектора 

• Концентрација трговинских ланаца 
• Вертикална координација прехрамбене 

индустрије и пољопривредних газдинстава 
• Мала и велика газдинства 
• Млекаре и кланице мале и средње 

величине  



Структура газдинстава и аграрна 
политика – случај производње млека 
• Смањује се број газдинстава 
• Смањује се број крава, а продуктивност расте 
• Расте просечан капацитет производње са 1,6 

на 2,8 крава/газдинству 
• Недостатак само-организујућих капацитета 
• Висок удео личне потрошње млека и значаја 

неформалних канала дистрибуције 
 

• Турбулентност мера аграрне политике 



Број газдинстава, крава и просечна млечност 
између два Пописа пољопривреде 



Производња млека по регионима 2012. године 



Структура газдинстава са линијом производње 
крављег млека према економској величини 2012.  



Година 

 Премија за млеко у RSD 

Услов 1 Услов 2 Доступност Равничарско 
подручје 

Брдско-
планинско 
подручје 

2001 3,6 4 
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Сва 
газдинства 

2002 4 4,4 
2004 

3,8 4,5 
2005 
2006 3 4 

Регистрована  
газдинства 

2007 2 3 
2008 1,4 2,4 
  I Класа Екстра класа 

2009 1 2 Мин. 2.500 l по кварталу 
Регистрована  

породична 
газдинства 

2010 4 
Мин. 3.500 l до 3.000.000 l по 
кварталу  

Сва 
регистрована  

газдинства 

2011 5 
Мин. 3.000 l до 3.000.000 l по 
кварталу 

Jul 2012 

7 

Мин. 3.000 l  по кварталу 

Мин. 3.000 l или1.500 l за 
подручје са отежаним условима 
производње по кварталу 

2013 

2014 



Производња крављег млека у Србији  
1980-2013. године 



Закључак 

• Сточарство је најзначајнија грана 
пољопривреде у Републици Србији  

• Базирано је већином на малим и газдинствима 
средње величине 
– Имају у власништву 2/3 условних грла 
– Обрађују више од 1/2 укупних површина 

пољопривредног земљишта 
– Упошљавају већину радне снаге  
– Имају висок степен диверзификације  
– Ситуација на њима има највећи утицај на укупну 

производњу 



Закључак 

• Аграрна политика мора полазити од 
постојеће структуре газдинстава 

• Случај сектора млекарства 
– Премија за млеко од 2001 до 2014. год. 
– Фокус на велика и део газдинстава средње 

величине од 2009. године 
– Наставак пада производње млека 

• Значај сточарства за:  
– Рурални развој 
– Одрживост пољопривредне производње 
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