
1 
 

OСТВАРЕНА И МОГУЋА ПРОФИТАБИЛНОСТ СТОЧАРСКЕ 
ПРОИЗВОДЊЕ НА БАЗИ СТАТИСТИЧКИХ ПОКАЗАТЕЉА 

 
 

Ненад Будимовић1, Јасна Стевановић2 
 
                                                 Апстракт: 
 
 Спровођење Пописа пољопривреде Србије у 2012. године 
обезбедило је основу за почетак суштинских промена у области 
сточарства. Преузимање међународних упоредивих показатеља о 
стању у сточарству, односно аграру Србије уопште, има за циљ да 
помогне у приступу заједничкој аграрној политици и фондовима ЕУ. 
Даље, да би се могао пратити процес прилагођавања и оценити 
степен усаглашености националних прописа са правним тековинама 
ЕУ, неопходно је увести бројне статистичке индикаторе, који се 
прате у међународној статистици пољопривреде. Нови приступ 
европског законодавства у области пољопривреде и руралног 
развоја, дизајниран је тако да пружи ефикасну политику и ојача 
конкурентност и одрживост руралних подручја у којима се врши 
производња хране, а са циљем обезбеђивања високог нивоа заштите 
здравља потрошача, уз очување животне средине. Рад има за циљ да 
покаже и колико упоредивост сточарске производње подстиче њену 
профитабилност. 
 
Кључне речи: Попис, сточарство, профитабилност 
 

Увод 
 
Циљ сваког статистичког програма је да осигура производњу 
конзистентних и упоредивих статистичких података, да што 
објективније прикаже стварно стање ствари и да изврши 
дистрибуцију података крајњим корисницима на неутралан и 
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непристрасан начин. Статистика прати и појаве које су битне за 
упоредивост са ситуацијама у државама на региону (и шире), за 
доношење званичних одлука, али и брине о обезбеђивању 
поверљивости оних статистичких података за које је то потребно. 
Ранији попис пољопривреде спроведен је деведесетих (1960). 
Захваљујући статистичким показатељима тог свеобухватног пописа, 
сточарство је представљено као значајан ресурс за економску 
стабилност, развој и независност земље. Подаци о оствареном 
суфициту у размени производима од сточарства са светом, 1995. 
године су представљали шансу за поновно укључење српског 
сточарства у светско тржиште. Такође, у образложењима нових 
законских решења, између осталог се наводило да раст тражње за 
органски произведеним пољопривредним и прехрамбеним 
производима, између осталог и животиње и непрерађени производи 
животињског порекла, заслужују ознаке које важе за примену 
метода органске производње. Записи Удружења за пољопривреду, 
прехрамбену и дуванску индустрију и водопривреду Привредне 
коморе Србије из 1996. указују на упоредивост датих података о 
ситуацији у сточарству у односу на седамдесете. И тада, на основу 
званичних података, у погледу заступљености сточарства у укупној 
пољопривредној производњи и продуктивности, сточарство Србије 
је заостајало у односу на већину европских земаља, пре свега у 
погледу броја условних грла по хектару пољопривредне површине, 
које је у Србији износило 51 грло/ха, у Аустрији – 79 грла/ха, 
Швајцарској – 96 грла/ха, Данској - 123 грла/ха, Белгији - 228 
грла/ха, Холандији - 311 грла/ха.  
Почетком двехиљадитих, попис пољопривреде није био спровођен 
самостално, већ су се у оквиру пописа становништва прикупљали 
само основни подаци о домаћинствима, која имају пољопривредну 
производњу. Ситуација у области сточарства у Србији указује да се 
она већ дужи низ година суочава са препрекама, које су углавном 
резултат недовољне пажње (на свим нивоима) према тој области 
пољопривреде. У ери глобализације, развој и привредни раст многих 
земаља, као и спречавање и контролa биолошких катастрофа, зависе 
управо од пољопривредне и прехрамбене политике и економије.  
У структури остварене бруто вредности пољопривреде у 2012. око 
38.1% потиче од сточарства (од биљне производње  61,9%), где је 
укупна вредност сточарске производње процењена на 1.830 милиона 
УСД (пад од свега 0,81% у односу на 2011.). Ради разумевања 
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методологије израчунавања, потребно је напоменути да се бруто 
вредности пољопривредне производње, израчунавају на бази 
просека цена (откупних и продајних) и не представљају вредност 
пољопривредне производње за посматрану годину, већ служе само 
као помоћно средство за израчунавање индекса физичког обима 
пољопривредне производње. У укупној вредности сточарске 
производње прво место заузима говедарство, које је кроз 
производњу млека и меса у 2012. години чинило око 43% вредности 
сточарства. За њим следи свињарство са 33%, живинарство око 15%, 
овчарство 7% и пчеларство 1% (1). За последње три године, расте 
увоз живих свиња (са око 10.301 грла - 2010. на око 54.639 - 2012.) и 
опада извоз (са око 53.000 - 2010. на 33.019 - 2012.), у промету 
живих животиња - говеда (све категорије) опада укупан извоз, са око 
126.943 грла - 2010. на 85.695 грла - 2012. У благом порасту је увоз 
говеда, који је у 2012. је износио 5.177 грла. У оквиру узгоја 
животиња постоје значајне регионалне разлике. У планинским 
областима Србије хијерархија би била овце – говеда – живина – 
свиње, у брдским је говедарство на првом месту, док је у Војводини 
хијерархија потпуно обрнута и са развојем производње житарица и 
технолошким прогресом дошло је до промене у смеру свиње – 
живина – говеда – овце (1).  
Познато је да узгој животиња и производња и прерада меса, 
представљају далеко најперспективнији "подсектор" пољопривреде 
Србије. Неопходно је истаћи да задовољавајући резултати у области 
сточарства, а онда и пољопривреде уопште, зависе у великој мери од 
употребе безбедне и квалитетне хране за животиње. Индустријска 
производња хране за животиње у Србији, учествује са свега око 30% 
у исхрани званично праћеног броја животиња у Србији што може 
бити показатељ да доминантан утицај у сточарској производњи 
имају средњи робни произвођачи, који углавном сами припремају 
храну и баве се ратарством и сточарством истовремено (2). 
Верује се и то, да производи животињског порекла чине интегрални 
део начина исхране људи. Ипак, значајан је економски аспект 
споредних производа, као сировина за друге производње. Одлагање 
и неискоришћавање споредних производа животињског порекла 
није реална опција, јер би то довело до неодрживих трошкова и 
ризика за животну средину. 
Подаци о ценама пољопривредних производа у Србији се исказују 
као просечне цене израчунате на основу података о продаји и откупу 
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(количине и вредности продатих производа) пољопривредних 
предузећа и приватних газдинстава. Цене сточарских производа 
расту споријом динамиком, стагнирају половином прошле деценије, 
а од почетка економске кризе је све очигледнији диспаритет у 
њиховом расту у односу на цене биљних производа.  

 
Циљ рада 

 
Циљ овог рада је да се идентификују реалне могућности сточарства 
Србије, према приказаној ситуацији из Пописа пољопривреде 
Србије 2012. како би се на средњи или дужи рок надокнадио застој у 
развоју сточарске производње, што би допринело и динамичнијем 
расту укупне пољопривреде Србије, пре свега кроз пораст извоза. У 
овом раду, пажњу скрећемо на област живинарства, говедарства и 
свињарства, као стратешки важних за сточарство у Србији. Стање и 
кретање у сточарској производњи, одражава се на обим ове 
производње, а она директно или индирекно утиче на развој и 
профитабилност сваког региона и Србије у целини.  
 

Живинарство 
 

У последњој деценији, укупан број живине има обрнут тренд у 
односу на друге секторе сточарства (Графикон 1). Према 
Саопштењу (ПО12) Републичког завода за статистику са стањем на 
дан 1.децембра 2013. укупан број јединки живине износио је 
23.450.387, што је пад од око 3% у односу на предходну годину. 
Према истом извору, у 2013. је забележен пораст броја товних 
пилића за око 23% у односу на 2012. (број товних пилића био је 
12.459.000) (Графикон 2). 
 
Графикон 1.  Тренд кретања броја јединки живине 
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Извор: РЗС 

Графикон 2. Број јединки – товни пилићи 

 
Извор: РЗС 

 
Индустријски узгој и експлоатација живине представља веома 
успешну сточарску грану са најкраћим периодом "обрта" капитала. 
Комерцијална производња живине (бројлера) је сконцентрисана у 
неколико великих предузећа, са модерним кланицама, као и на 
бројним малим фармама, које чине знатни проценат укупне 
производње. Многе од ових малих фарми живину производе за своје 
потребе, повремено за продају ван легалних тржишних канала (60%-
70%). Узгој живине, углавном се одвија на пољопривредним 
газдинствима, на којима се врши сопствена производња хране за 
исхрану, са или без коришћења пољопривредног земљишта, што 
указује на претежно интензиван тип узгоја живине (Табела 1).  
 
Табела 1. Пољопривредна газдинстава према површини 
коришћеног пољопривредног земљишта у 2012.  

 
пољопривредна 
газдинства, број 

коришћено 
земљиште, ха 

живина, 
број јединки 

укупно 632.062 3.360.346 26.627.315 
без -ха 10.763  - 7.182.671 
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0 - 2 ха 294.421 265.026 5.957.274 
2 - 5 ха 184.936 594.681 4.489.861 
5 -10 ха 89.930 617.060 3.106.968 
10 -20 ха 32.675 436.843 1.560.153 
20 -50 ха 13.102 388.858 1.230.741 
50 -100 ха 4.382 310.255 822.258 
преко 100 ха 1.853 747.623 2.277.389 

Извор: РЗС 
 
Према подацима Пописа пољопривреде Србије 2012. живина се 
највише гаји на региону Војводине (45%), затим на региону Јужне и 
Источне Србије око 35%, на региону Шумадије и Западне Србије 
око 16%, док је на Београдском региону заступљеност живине око 
4%. На основу анализа Удружања за пољопривреду, прехрамбену и 
дуванску индустрију и водопривреду Привредне коморе Србије, 
базираних на званичним резултатима Репубиличког Завода за 
статистику, процењено је учешће индустријски произведене хране 
за животиње у исхрани укупног броја животиња у Србији (Табела 2) 
 
Табела 2. Процена учешћа индустијски произведене хране за 
товне пилиће и коке носиље у исхрани товних пилића и кока 
носиља 

Број јединки 
живине, извор 

РЗС 

потрошња 
хране за 

категорије 
живине 

(у тонама) 

Индустријска 
производња 

хране за 
живину (у 

тонама-извор 
РСЗ) 

процена учешћа 
производње 

хране за живину 
у исхрани живине 

(према датим 
категоријама) 

 
товни пилићи =                                    

7.002.000 21.218,5 
363.724 

3,9% 

коке носиље=                                     
11.642.000 342.505,5 94% 

Извор: РЗС 
 
Посматрана година је била 2011.  када је производња живинског 
меса износила 103.000 тона. Укупна производња хране за живину, у 
2011.- износила је 363.724 тона. У анализи су посматране две 
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категорије живине, товни пилићи (укупан број био је 7.002.000) и 
коке носиље (11.642.000). Према званичном броју јединки 
посматраних категорија живине, било потребно око 541.509,60 тона 
хране за њихов узгој. Разврстана према категоријама живине, 
индустријски произведена храна за живину, била је остварена око 
177.785,6 тона, са проценом учешћа од око 3,9% за исхрану товних 
пилића и око 94% за исхрану кока носиља. Као показатељ утицаја 
исхране животиња на тов, посматрене 2011. забележен је пад броја 
товних пилића (Графикон 2), са ниским учешћем од свега 3,9% 
индустријски произведене (контролисане и стандардизоване) хране 
за товне пилиће.  
У 2013. години забележен је пораст броја закланих јединки (64.552) 
у односу на 2012. (46.229), али је значајнији податак тренд раста 
броја закланих јединки у кланицама (Табела 3) 
 
Табела 3. Број закланих јединки живине (′000) 

ЖИВИНА 

 Број закланих јединки Број закланих јединки у 
кланицама 

2011 51.026 34.333 
2012 46.229 35.174 
2013 64.552 35.424 

Извор: РЗС 
Производњом живинског меса за потребе тржишта у Србији се бави 
мали број произвођача и прерађивача. Међутим, ова производња 
због своје организованости и високог степена индустријализације 
повећава учешће у укупној производњи и потрошњи (Табела 4).  
 
Табела 4. Производња у живинарству Републике Србије (у 
хиљадама тона) 

 укупан 
прираст* 

производња меса 
** 

јаја (мил.ком.) 
 

2006 100 75 1.456 
2007 96 70 1.364 
2008 106 76 1.204 
2009 116 80 1.026 
2010 120 84 1.219 
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2011 140 103 1.219 
2012 140 94 1.388 

*производња живе мере 
**нето тежина јединки      
             Извор: РЗС 
 
У 2013. години наставља се пад производње живинског меса за 
11,7% (индекс 88,3). Позитиван тренд бележи пораст производње 
јаја, која је у 2013.износила 1.755 мил.ком. 

 
Обим производње, безбедност и могућа профитабилност 

 
У живинарству, које представља значајан извор јефтиних протеина, 
тифус живине (fowl typhoid, узрочник S. galllinarum), бели пролив 
пилића (pullorum disease, узрочник S. pullorum), паратифус 
(узрочници S. enteritidis и S. typhimurium) и аризооноза (узрочник S. 
arisone) и даље изазивају економске губитке у свим деловима света 
са развијеном интензивном живинарском производњом, али и у 
подручјима где је чест и отворени начин држања (free range). 
Посматрано кроз могућности профитабилности сточарске 
производње, издвојили смо везе путева употребе производа 
живинарства, приказане кроз статистичке параметре. 
Познато је да је у живинарству, веома брз трансфер савремене 
технологије, те се заокруживањем циклуса производње (дедовска 
јата, родитељска јата, бројлери) може повећати производња меса и 
јаја. Једна инкубаторска станица за производњу пилића капацитета 
од милион пилића на годишњем нивоу произведе за годину дана 50 
тона отпада, док у објектима за клање животиња пернате живине 
произведе се 10.32% - 13.05% влажног перја (расе живине Cobb) у 
односу на телесну масу живине пред клање (3). Познато је да се у 
лакој родитељској линији изведени мушки пилићи у инкубаторској 
станици нешкодљиво уклањају, са новим приступом сврставају се у 
Категорију 3. споредних производа животињског порекла (4). 
Живински отпаци, након инспекције пре клања (ante mortem) буду 
одређени да ли су или не- за људску употребу, док се post mortem 
инспекцијом живинских трупова (угинулих) уколико не показују 
знакове болести исти класификују у Категорију 3. Одлуком 
оператера - кланице живине, из једног таквог објекта могуће је, 
поред осталог, извести споредни производ - перје. Добијено клањем 
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товних пилића, посматрано на основу хемијског састава, може се 
сматрати квалитетним протеинским хранивом. Како су протеини 
сировог перја (кератини) слабо су сварљиви у дигестивном тракту 
животиња, процесом хидротермичке обраде сировог перја добија се 
високо сварљиво храниво. 
 

Говедарство 
 
Удео сточарства у вредносној структури производње износи 31%, 
што је с обзиром на расположиве земљишне површине и њихову 
структуру изузетно ниско. Говедарство, најпрофитабилнију грану 
сточарства, треба посматрати кроз категорије узгоја крава и това 
говеда (јунади) и производњу меса.  
Када се посматра укупан број говеда он је у паду за ¼ у односу на 
2000-ту годину. Смањење бројног стања је пре свега, изражено у 
Централној Србији, док је број говеда на територији АП Војводина 
на нивоу с почетка 21. века. На основу резултата Пописа 
пољопривреде Србије 2012. у укупном броју говеда на територији 
Републике Србије породична газдинства учествују са 91,7%, са 
просечним 1,32 грлом по породичном газдинству. Према истом 
извору, највећи број газдинстава (49,9%) има 1-2 краве, односно на 
3-9 грла (40,1%). Газдинства са поседом мањим од 3 хектара имају у 
просеку по једну краву, ипак она, у укупном броју говеда, учествују 
са око 25%. Даље, највећи број великих и специјализованих фарми 
се налази у околини Београда и Војводини, док се највећа количина 
млека се производи у Централној Србији око 42% и Војводини око 
36%. У јужним крајевима Србије се упркос постојању великог броја 
газдинстава и млечних крава производи свега око 22% укупне 
количине млека. Са аспекта исхране, недовољно се користе ресурси 
кабасте хране, што показује чињеницу да је простор изнад 500 
метара надморске висине празан, и свега око 9,5% говеда је било на 
испаши (1).  
 
Табела 5. Кретања у броју говеда у Србији (′000) 

година Говеда Краве 
2006 1.106 622 
2007 1.087 602 
2008 1.057 578 
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2009 1.002 548 
2010 938 530 
2011 937 510 
2012 921 480 
2013 913 451 

Извор: РЗС 
 
Са стањем на дан 1.децембра 2013. укупан број грла говеда износио 
је 913.147 (Саопштење (ПО12) Републичког завода за статистику). 
Према званичним подацима, укупан број музних крава у 2013. у 
односу на 2012. смањен је за око 6% (у односу на 2006. број крава је 
смањен за око 27,5%). Пад броја ових животиња је пре свега у 
Централној Србији и на приватним газдинствима. Незнатан пад 
производње бележи се у укупној производњи говеда, пре свега на 
малим приватним газдинствима, пољопривредним добрима и 
земљорадничким задругама (1). Према званичним подацима 
Републичког завода за статистику у 2013. наставља се пад 
производње говеђег меса за око 22% (индекс ове производње је 78) у 
односу на 2012. Даљим наставком специјализације производње, 
нарочито производње млека, може се очекивати пад укупног броја 
говеда, уколико се не унапреди сектор производње говеђег меса.  
 
Табела 6. Број говеда према врсти сточарске производње и броју 
газдинстава  

  

Специјализована за 
производњу млека 

Специјализована за 
говеда - узгој и тов 

Узгој говеда за 
млеко и тов 

комбиновано 

број 
грла 

број 
газдинстава 

број 
грла 

број 
газдинстава 

број 
грла 

број 
газдинстава 

Условно 
грло 123.836 18.071 19.159 1474 76.351 7.963 

Музне 
краве 84.425 18.071 186 85 33.232 7.963 

Остале 
краве 550 115 1.261 232 1.494 288 

Говеда 131.540 18.071 32.821 1474 82.693 7.963 
Извор: РЗС 
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Укупна производња индустријски произведене хране за говеда, у 
2011. износила је 132.326 тона. У анализи су посматране категорије 
говеда: телад (укупан број био је 102.000), јунад (289.000), краве 
(510.000), стеоне јунице (32.000) и говеда у тову (163.000). Према 
званичном броју грла посматраних категорија говеда, било потребно 
око 1.702.515 тона хране за њихов узгој. Индустријски произведена 
храна за дате категорије говеда износила је око 132.326 тона, са 
проценом учешћа од око 0,2% за исхрану телади, око 11,7% за 
исхрану јунади, од око 71,9% за исхрану крава, од око 3% за 
исхрану стеоних јуница и око 13,1% за исхрану говеда у тову 
(Табела 7).  
Табела 7. Процена учешћа индустијски произведене хране за 
говеда у исхрани датих категорија говеда 

Број животиња- 
категорије 

говеда, извор 
РЗС 

потрошња 
хране за 

категорију 
говеда, 

(у тонама) 

Индустријска 
производња 

хране за 
говеда, (у 

тонама-извор 
РСЗ) 

процена учешћа 
производње 

хране за говеда у 
исхрани говеда 

(за дате 
категорије) 

телад= 
102.000 4.080 

132.326 

0,2% 

јунад= 
289.000 200.100 11,7% 

краве=                                                 
510.000 1.224.000 71,9% 

стеоне јунице=                                        
32.000 51.840 3% 

говеда у тову=                                      
163.000 222.495 13,1% 

Извор: РЗС 
 
Подаци о броју закланих говеда за 2012. годину добијени су 
проценом извршеном на основу првих резултата Пописа 
пољопривреде 2012. године, а односе се на податке о клању стоке у 
кланицама и резултата истраживања у области сточарства (област 
говедарства) из претходних година. Приказ је дат у Табели 8. 
 
Табела 8 . Број закланих грла говеда (′000) 
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ГОВЕДА 

 Број закланих грла Број закланих грла у 
кланицама 

2011 368 153 
2012 387 143 
2013 318 147 

Извор: РЗС 
 
Не може се експлицитно говорити о изостанку домаће конкуренције, 
имајући у виду да се на страни тражње налази велики број правних 
лица, који се баве откупом живих животиња. Повећани извоз живе 
стоке (посебно јунади и телади) указује на немогућност домаћих 
произвођача - фармера, да своју производњу адекватно валоризују 
кроз извоз меса и производа виших фаза прераде (месне 
прерађевине). Нелојалну конкуренцију стварају мали произвођачи, 
који углавном нису под надзором инспекцијских контрола, иако 
редовно (и пре великих произвођача) остварују субвенције од 
државе. Од фарме до откупљивача се губе вредности, што ствара 
слабост домаће производње меса.(Табела 9) 
 
Табела 9. Производња у говедарству Републике Србије (у хиљадама 
тона) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Говеда        

 - укупан 
прираст*  185 186 187 177 167 165 161 

 - производња 
меса** 83 95 99 100 96 81 82 

*производња живе мере 
** нето тежина по грлу 

Извор: РЗС 
 

Обим производње, безбедност и могућа профитабилност 
 
Стратешки посматрано неопходно је успоставити специјализоване 
системе производње намењене производњи говеђег меса, односно 
производњи млека. Није увек јасно, која категорија животиња у 
говедарству има приоритет у процесу развоја сточарства. Са једне 
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стране, неопходна је правилна организованост фарми крава, што 
доприноси великој исплативости њиховог држања. Тов јунади је 
једноставнији, што је важно за сваког ко се озбиљно бави 
сточарством, имајући у виду да се минимално користе 
преференцијали, квоте за безцарински извоз јунећег меса, у 
категорији "baby beef"-a. Питања о узроцима смањене плодности код 
"домаћих" крава, проблеми везани за сузбијање болести 
(туберкулоза, леукоза, бруцелоза) и висок степен стерилитета, као и 
све већа потреба за производњом квалитетног приплодног 
материјала, свакако заслужују више пажње у корист процеса 
оживљавања ових производњи. Основу за овај вид планирања,  
такође и усмеравање и стварање услова за планску говедарску 
производњу, пружају унакрсни подаци добијени из Пописа 
пољопривреде Србије 2012. о распоређености животиња по 
регионима Србије и евиденцијама о праћењу појава одређених 
болести говеда, коју прати званични ветеринарски сектор.  
 

Свињарство 
 

Свињарсто заузима значајно место у укупном сточарству Републике 
Србије. Према званичним подацима Републичког завода за 
статистику (Саопштење - ПО12, стање на дан 1. децембар 2013.)  
укупан број свиња у 2013. износио је око 3.144.207 грла, што је за 
0,2% виши број него у 2012. (Графикон 3). Према распоређености 
ових животиња, Србија-југ заузима 53% (Шумадија и Западна 
Србија 34%; Јужна и Источна Србија 19%), Војводина 41%, 
Београдски регион 6%. Област која се највише бави гајењем свиња 
је Мачванска. Укупан број уматичених свиња у 2012. у Републици 
Србији износио је 33.000 грла, од тога 27.000 у Војводини и 6.000 у 
Централној и Јужној Србији (извор: МПШВ). 
 
Графикон 3. Тренд кретања броја свиња 



14 
 

 
Извор: РЗС 

 
Укупна производња индустријски произведене хране за свиње, у 
2011. износила је 306.533 тона. У анализи су посматране категорије 
свиња: прасад (укупан број био је 1.149.000), товљеници (1.577.000) 
и крмаче (450.000). Према званичном броју грла посматраних 
категорија свиња, било потребно око 1.007.070 тона хране за њихов 
узгој. Индустријски произведена храна за дате категорије свиња 
износила је око 306.533 тона, са проценом учешћа од око 3,40% за 
исхрану прасади, око 47,0% за исхрану товљеника и од око 49,6% за 
исхрану крмача (Табела 10).  
 
Табела 10. Процена учешћа индустијски произведене хране за 
свиње у исхрани датих категорија свиња 

Број животиња- 
категорије свиња, 

извор РЗС 

потрошња 
хране за 

категорију 
свиња 

(у тонама) 

Индустријска 
производња 

хране за 
свиње, (у 

тонама-извор 
РСЗ) 

процена учешћа 
производње 

хране за свиње у 
исхрани свиња 
(према датим 
категоријама) 

прасад=                                                
1.149.000 

34.470 

306.533 

3,40% 

товљеници=                                          
1.577.000 

473.100 47% 
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крмаче=                                                 
450.000 

499.500 49,6% 

Извор: РЗС 
 
Ситуација на региону Републике Србије, указује на изузетно 
критично стање у свињарству, које је изражено код ситних и 
средњих фармера по питању приплодних запата. У комерцијалној 
индустријској производњи- свињарства, животиње се гаје у великим 
запатима, који у 80% случајева броје преко 1000 грла свиња. Већа 
комерцијална производња чини до 45% од укупне производње 
свиња, док се остатак гаји у мањим запатима на мањим породичним 
газдинствима (1). Уопштено говорећи, производња у свињарству је 
смањена на годишњем нивоу, заједно са бројем свиња и приплодних 
крмача. (Графикон 4).  
Од 2000. године број грла је опао за око 19% (од 4,066 до 3,287 
милиона грла грла). Број приплодних крмача од 485.000 је свакако 
низак, а главни разлог за неизвесну ситуацију на тржишту 
свињетине приписује се флуктуацијама у трошковима у вези са 
нестабилним ценама хране, нестабилним тржишним кретањима и 
растућим трендом увоза свињског меса, који је настао због ниске 
продуктивности домаће производње. У Србији постоји велика 
конкуренција међу произвођачима у примарној производњи, а мала 
на нивоу прераде. Развојни трендови сада се усмеравају у корист 
породичних газдинстава, повећано је њихово учешће у обрадивим  
земљишним површинама са 84% на 89%.  
 
Графикон 4. Тренд кретања броја крмача (′000) 
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Извор: РЗС 

 
Важна карактеристика српског сектора производње меса је 
доминантно постојање “самодовољности” на газдинству. Типично 
традиционално држање свиња је доминантно у Србији, али одступа 
од већине стандарда ЕУ, пре свега на стандарде везане за 
биосигурносне мере и добробит животиња на фармама. Директан 
утицај на сектор имају значајне количине прозвода који се поред 
производње и троше директно на газдинству или се продају 
нерегуларним трговинским каналима (око ¼ свињског меса), на шта 
указује и пад броја закланих свиња у кланицама (легални токови) 
(Табела 11). Сектор очекују значајане реформе у наредном периоду. 
Производња свињског меса у 2013. (249.000 тона) је опала за око 
1,2% у односу на период 2012. (252.000 тона), али је и даље 
задржала највећи удео укупне количинске, производње меса у 
Србији и износи 58,9%. 
 
Табела 11. Број закланих грла свиња (′000) 

СВИЊЕ 

 Број закланих грла Број закланих грла у 
кланицама 

2011 5795 1819 
2012 5453 1714 
2013 5684 1483 
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Извор: РЗС 
 
Тренд производње свињског меса, за период 2006. – 2013., дат је у 
Графикону 5. и Табели 12. 
 
Графикон 5. Тренд производње свињског меса (у хиљадама тона) 

 
Извор: РЗС 

 
Табела 12.  Производња у свињарству (у хиљадама тона) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Свиње        

 - укупан 
прираст* 417 435 402 386 399 393 368 

 - производња 
меса** 255 289 266 252 269 271 252 

*производња живе мере 
** нето тежина по грлу  
                                                                                                     Извор: РЗС 

 
Обим производње, безбедност и могућа профитабилност 

 
Препреке у развоју свињарства, у вези су и са статусом забране 
извоза свиња у ЕУ (још увек обавезна вакцинација против класичне 
куге свиња), али је у свињарству неопходно унапредити и ниво 
оцене квалитета семена. Даље, фармери у Србији за сада нису 
оптерећени захтевима за осигурање услова квалитета меса (на 
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линији клања) у смислу да је домаће тржиште за њих отворено (без 
захтева). Међутим, ЕУ - тржиште пред њих поставља додатне 
услове, тако да поред усклађености прописа о добробити животиња 
са европским прописима, мора постојати и обезбеђен систем 
следљивости производа “од њиве до трпезе” а ради праћења 
безбедности хране. Досадашња политика контроле класичне куге 
свиња (ККС), подразумева обавезну и систематску вакцинацију и 
представља основну препреку слободног кретања робе, тј. живе 
животиње, али и меса пореклом од свиња.  
 

Закључна разматрања 
 
Неопходно је истаћи да су у процесу придруживања Србије 
Европској унији, релевантни и правовремени статистички подаци 
основа за доношење одлука и праћење њихових ефеката.  Значајни 
део Пописа пољопривреде Србије 2012. је увођење и статус 
пољопривредних газдинстава. На основу добијених (нових) 
статистичких индикатора, отворена је могућност за прецизнија 
истраживања из области пољопривреде. Даље, повећана 
упоредивост званичне статистике са статистикама других земаља и 
међународних организација, усмерава развој пољопривреде у 
правцу хармонизације и класификације националних стандарда, са 
међународним стандардима.   
Паралелно са тим истраживањима, сагледавањем ситуације о 
присутности или неприсутности, одређених болести животиња на 
регионима, као и анализе кретања животиња кроз подручја Србије, у 
склопу планског извођења програма развоја сточарства, постићи ће 
се рационалнија расподела средстава предвиђених буџетом или 
другим фондовима за рурални развој. Неопходно је истаћи да област 
епизоотиолошких испитивања заузима посебно место у развоју 
сточарства, са јасним економским последицама, како на домаћу 
производњу, тако и на слободну трговину са другим земљама.  
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