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ПРОИЗВОДЊА И УПОТРЕБА МЛИЈЕКА НА ГАЗДИНСТВИМА 
PRODUCTION AND USE OF MILK ON FARMS 

 
Према резултатима анкетног истраживања, пољопривредна газдинства 

Републике Српске су током 2020. године произвела укупно 269,5 хиљада тона 
сировог млијека свих врста (кравље, козије и овчије млијеко), што је за 4,2% већа 
количина у односу на производњу из претходне године. 

 
Највећу количину млијека произведеног на пољопривредним 

газдинствима током 2020. године, у износу од 127,7 хиљада тона (47,4%) од 
укупне производње, откупиле су мљекаре и други регистровани откупљивачи, 
што је за 7,6% већа количина у односу на претходну годину. 

 
У истом периоду, на пољопривредним газдинствима искоришћено је 

укупно 87,8 хиљада тона произведеног сировог млијека, при чему је 61,4 хиљаде 
тона млијека прерађено у млијечне производе, а преосталих 26,4 хиљаде тона 
искоришћенo као конзумно млијеко за сопствену исхрану чланова газдинства. 
Путем непосредне (директне) продаје газдинства су током посматране године 
пласирала 30,3 хиљаде тона млијека, 22,9 хиљада тона млијека су искористили 
за исхрану стоке и остварили губитак од 0,8 хиљада тона сировог млијека. 

According to the results of the survey, in 2020 farms in Republika Srpska 
produced 269.5 thousand tonnes of raw milk of all types (cow’s milk, goat’s milk 
and ewe’s milk), which represented an increase by 4.2% compared to the 
production achieved in the previous year. 

 
The largest quantity of milk produced on farms during 2020, namely 127.7 

thousand tonnes or 47.4% of the total production, was purchased by dairies and 
other registered purchasers, which represented an increase by 7.6% compared to 
the previous year.  

 
During the same period, farms used 87.8 thousand tonnes of produced 

raw milk, with 61.4 thousand tonnes processed into dairy products and the 
remaining 26.4 thousand tonnes used as consumable milk for home consumption 
of farm household members. During the observation year, farms sold 30.3 
thousand tonnes of milk through direct sales, 22.9 thousand tonnes of milk was 
used for feed, while losses amounted to 0.8 thousand tonnes of raw milk. 

 
Подаци о производњи и потрошњи млијека на газдинствима у 2020. 

години добијени су реализацијом анкетног истраживања под називом „Годишње 
истраживање пољопривредних газдинстава – сточарска прозводња“.  

 
Анкета је спроведена на случајно одабраном репрезентативном узорку 

породичних пољопривредних газдинстава лоцираних на територији Републике 
Српске, а укључена су и сва газдинства правних лица и предузетника која 
одговарају дефинисаној циљаној популацији. Као оквир за избор узорка коришћен 
је „Адресар пољопривредних газдинстава“, а подаци прикупљени кроз анкету, 
након екстраполације, чине основу за праћење статистике пољопривреде у 
Републици Српској. 

 
Скраћена верзија методологије која је коришћена приликом спровођења 

„Годишњег истраживања пољопривредних газдинстава“ налази се на интернет 
страници Републичког завода за статистику: https://www.rzs.rs.ba/. 

Data on production and use of milk on farms for 2020 were obtained 
through the “Annual Farm Survey – Livestock Production”.  

 
 
The survey was carried out based on a random representative sample of 

family farms located in the territory of Republika Srpska. The sample covers all 
farms owned by legal entities and entrepreneurs, which belong to the pre-defined 
target population. The “Register of Farms” was used as the sample frame and, 
upon extrapolation, the data collected through the survey serve as the basis for 
monitoring agriculture statistics in Republika Srpska. 

 
 
An abbreviated version of the methodology used in the implementation 

of the “Annual Farm Survey” is available at the website of the Republika Srpska 
Institute of Statistics: https://www.rzs.rs.ba/ . 

 
 

1. ПРОИЗВОДЊА МЛИЈЕКА НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА 
       PRODUCTION OF MILK ON FARMS 

 
2019 2020 2020 

2019  
тона / tonnes индекси / indices 

     
Укупна производња млијека 258 538 269 507 104,2 Total milk production 
   Кравље млијеко 253 990 265 293 104,5 Cows' milk 
   Овчије млијеко        1 017         1 404  138,0 Ewes' milk 
   Козије млијеко 3 531 2 810 79,6 Goats' milk 
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2. КОРИШЋЕЊЕ МЛИЈЕКА НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА 

     USE OF MILK ON FARMS 

 
2019 2020 2020 

2019 
 

тона / tonnes индекси  
indices 

     
Укупна производња млијека 258 538 269 507 104,2 Тotal milk production 
Млијеко достављено мљекарама и другим откупљивачима 118 694 127 728 107,6 Milk delivered to dairies and purchasers 
Млијеко које је непосредно (директно) продато купцима 24 034 30 323 126,2 Milk for direct sales 
Млијеко искоришћено за прехрану на газдинству као конзумно 26 518 26 397 99,5 Consumable milk for home consumption 
Млијеко искоришћено за производњу млијечних производа на 
газдинству 70 417 61 402 87,2 Production of dairy products (in milk equivalents) 

Млијеко за исхрану стоке 18 326 22 889 124,9 Milk for feed 
Губици млијека 549 768 139,9 Losses 
 

 
 
 

 
Графикон 1. Структура коришћења млијека на пољопривредним газдинствима, 2020. 

Graph 1. Structure of use of milk on farms, 2020 
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